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Exército exibe musculatura na Gorongosa

A paz ainda mais podre
Por André Catueira, em Satunjira
Fotos: Naita Ussene

E

para desactivar este núcleo do terrorismo e vai continuar para manter a estabilidade no país”, disse
Filipe Nyussi, falando a jornalistas
no local, tendo comparado a actuação (ataques) da Renamo com
o G20 (os “engomadores” que semearam pânico nos arredores de
Maputo e Matola).
O líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, alguns dos seus colaboradores mais próximos e a sua
guarda pessoal retiraram-se no sábado, dia 19, do seu acampamento
em Satunjira, província de Sofala,
para um lugar incerto, devido ao
já previsível ataque do exército.
Filipe Nyussi recusou-se a comentar sobre o paradeiro de
Afonso Dhlakama, assegurando
apenas que “o exército vai continuar a trabalhar”

sta segunda-feira, enquanto em Maputo, uma
delegação governamental
teatralizava a ausência da
Renamo a uma mesa negocial que
até agora nada rendeu, à mesma
hora, um contingente militar do
mesmo governo, armado até aos
dentes, protagonizava o assalto
à base de Satunjira, onde ironicamente também não encontrou
nada. Para além de cadeiras de
plástico e sacos de arroz que os
soldados trataram rapidamente
de pilhar. Armando Guebuza, o
Comandante em Chefe que ordenou o ataque, falava na Beira
para os militantes que a Frelimo
conseguiu angariar, numa praça
que é tradicionalmente pertença
da oposição.
O assalto à Satunjira, a base da
Renamo onde viveu Afonso
Dhlakama durante um ano, é o
mais sério episódio de agravamento da tensão político-militar
no país e uma forte ameaça à paz,
até agora uma imagem de marca de Moçambique nos últimos
21 anos. Como resposta à acção
governamental, 24 horas depois,
elementos da Renamo tinham
protagonizado pelo menos quatro
incidentes armados na sua zona
de inﬂuência, no Centro do país.
“A tomada da base do presidente Dhlakama, pelos Comandos
das FADM/FIR, marca o ﬁm da
democracia multipartidária em
Moçambique. Esta atitude irresponsável do Comandante em
Chefe das Forças de Defesa e Segurança coloca ponto ﬁnal aos entendimentos de Roma”, lamentou
a Renamo em comunicado logo
após a tomada e vandalização do
santuário de Afonso Dhlakama.
Após os confrontos a 17 de Outubro, aquando das festividades
do dia da Renamo, onde o exér-

Ataques
Bens da Renamo a serem recolhidos por elementos das FADM em Satunjira

cito ocupou a temida posição da
Renamo, em Mucodza, onde já
foi hasteada a bandeira nacional,
como símbolo da “independência
da região”, as forças governamentais avançaram tendo conseguido
transpor o rio Vunduzi - que dividia no plano geográﬁco as FADM
e os guerrilheiros da Renamo.
As FADM e a FIR disseram que
fustigaram com armamento pesado a base, tomando a residência
de Afonso Dhlakama, obrigando-o a abandonar a casa para as
montanhas de Gorongosa, muito
próximo da base tomada pelas
forças governamentais.
Dhlakama havia se instalado há
mais de um ano em Satunjira vindo de Nampula em protesto contra a alegada ditadura do governo
da Frelimo. Muitos bens encontrados na base foram vandalizados
pelos militares e a sala de conferência de Satunjira erguida para

Terça-feira, 24 horas após a toma-

acolher as reuniões do partido foi
incendiada.
A Renamo, a partir de Maputo,
aﬁrma que Afonso Dhlakama
perdeu completamente o controlo
sobre os seus homens em virtude
do ataque à sua base. O ataque
das forças armadas provocou uma
série de reacções com várias chancelarias ocidentais a apelarem
para um diálogo directo e honesto
entre as partes. Em vários debates
públicos televisivos, um número
considerável de telespectadores,
incluindo vários analistas, responsabiliza o Presidente da República, Armando Guebuza, pela situação que o país está a viver

Saque
Segundo pôde constatar in loco
o SAVANA, vários bens do líder
da Renamo e do partido, incluindo cadeiras plásticas, congelador,
geleiras, até bebidas alcoólicas fo-

Filipe Nyussi, ministro da Defesa, escalou nesta quarta-feira a base de Dhlakama em Satunjira

ram saqueados, por efectivos militares “atacantes”, após o assalto à
base. Algumas cadeiras estão a ser
comercializadas a 150 meticais na
vila da Gorongosa, segundo apurou o jornal.
Também foram apreendidas no
local duas viaturas, incluindo a do
Secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, e uma arma de fogo,
além de uma bandeira nova, que
se pensa seja o símbolo que a Renamo pretendia adoptar para um
“governo de unidade nacional”.
O ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nyussi, admitiu a hipótese de transformar Satunjira,
em aquartelamento do exército,
durante a visita que efectuou ao
local quarta-feira, três dias depois
do assalto.
“Não é uma coisa estudada (a
transformação da base em quartel
do exército), mas se assim for necessário poderemos seguir”, disse
Filipe Nyussi, garantindo que as
FADM vão trabalhar para “desactivar núcleos do terrorismo” para
o bem do país.
“A perseguição (aos homens armados da Renamo) era necessária

da de Satunjira, guerrilheiros da
Renamo atacaram a coluna militar que escolta viaturas no troço
Save-Muxúnguè, no distrito de
Machanga, na província de Sofala. Este ataque aconteceu no dia
em que o Presidente da República, Armando Guebuza, efectuava
a “Presidência Aberta” no vizinho
distrito de Chibabava.
Segundo apurou o SAVANA, o
ataque foi contra a última viatura da escolta militar, por sinal a
última do dia que fazia o sentido
Save-Muxúnguè, quando os homens armados da Renamo metralharam um veículo, deixando-o
imobilizado, mas sem criar danos
humanos.
O ataque foi conﬁrmado pelo ministro da Defesa Nacional, Filipe
Nyussi, que acompanha a visita do
PR à província de Sofala, assegurando, no entanto, que do ataque
não houve registo de feridos ou
mortos.
“Foi ao princípio da tarde quando
os militares escoltavam a última
coluna de viaturas no troço Save-Muxúnguè, que uma viatura foi

Continua na Pág. 5
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Satunjira: Quatro dias de guerra com
discursos moderados
Texto e Fotos: André Catueira, em Satunjira
regressarem à casa, pois a via estava
bloqueada pelo exército, que impedia
a passagem. Já às 22 horas do mesmo
dia, supõe-se que a guarda da Renamo tentava impedir o avanço do exército ao perímetro da base, onde estava
o líder da Renamo.
No primeiro confronto, o exército
apresentou dois guerrilheiros mortos
e seis outros capturados. A Renamo
reivindicou a morte de 17 militares
nos confrontos daquele dia, segundo anunciou o próprio líder, Afonso
Dhlakama.
Na sexta-feira, não houve baixas em
nenhum dos lados e o Ministério da
Defesa Nacional negou o plano de
pretender atacar a base de Satunjira,
mas assegurou que iria responder em
caso de provocação por parte da Renamo.

Q

O único homem com farda da Renamo no grupo dos capturados

uatro dias de violentos confrontos entre guerrilheiros
da Renamo e o exército em
Satunjira, distrito de Gorongosa, na província de Sofala, que
resultou até agora no “abate” de dois
e captura de seis homens da oposição e um militar ferido, abafado com
discursos moderados de “emboscadas
e provocações” das partes, mudou a
rotina da população que está a trocar
casas por matas para pernoitar, depois
do assalto à casa do líder da Renamo.
Pratos de massa com caril, galinhas,
porcos, roupas e dezenas de utensílios
domésticos foram deixados à sua sorte quando a população fugiu a partir
de quinta-feira da semana passada à
“demonstração de musculatura” entre
a guarda da Renamo e o exército governamental, com armamento pesado.
“Não há pessoas nas casas. Alguns fugiram no ataque de Mucodza (quinta-feira), mas a maioria trocou casas
por matas desde sexta-feira (ataque
de Vunduzi) à tarde. Está difícil ver
pessoas a andar porque há uma invasão de militares em todo o lado”,
disse Abdul Domingo, residente de
Satunjira.
“As casas estão abandonadas. Esta
segunda-feira não foi fácil. As pessoas fugiam desesperadas aos disparos
porque não sabíamos realmente quem
está interessado em nos proteger”,
explicou Tuboi Moisés, que viu os
militares do exército transporem o rio
Vunduzi, o limite geográﬁco que dividia a tropa da Renamo e o exército
do governo.

FIR, pode ter precipitado os confrontos de quinta-feira, ao tentar passar
da “posição avançada da Renamo”
em Mucodza, palco dos primeiros
ataques, a caminho de Gorongosa. A
Renamo acusa o exército de “provocações”, já o exército admite ter sido
“emboscado”.
Na sexta-feira, o primeiro ataque, por
volta das 16 horas, justiﬁca-se pelo
facto da Renamo pretender fazer
passar os seus membros, que participaram das festividades do partido, a

“Somos camponeses”
Entretanto, os seis homens capturados pelo exército, nos confrontos de
quinta-feira (17), em Mucodza, perto
da base do líder da Renamo, negam
ter participado do ataque e acusam o
exército de os “confundir” com guardas da Renamo
“Eu estava na machamba com a minha esposa quando os confrontos começaram, então deitamo-nos no chão
até que os disparos cessassem. Depois
aproximei-me do exército para pedir
ajuda para atravessar a rua para a minha casa e fui preso” disse Lino Jofrisse, assegurando ser camponês.
Salomão Machava, que se identiﬁcou também como camponês, conta:
“deviam ser 12 horas da tarde quando
uma coluna militar se aproximou a
um controlo da Renamo e os homens
começaram a tomar posição e iniciou
a troca de tiros. Eu alertei a minha
esposa para fugirmos porque havia

confusão. Saímos correndo até que caí
numa cova e depois fui capturado”.
“Eu não sei porque fomos capturados,
não ﬁzemos nada e nem participei
dos ataques”, disse Paulo Cipriano, o
único homem capturado vestido da
farda verde dos guerrilheiros da Renamo, junto a sua arma e munições
apreendidas.

Provocações
Contudo, o líder da Renamo considerou “intolerável” o nível de provocações do exército, que não raras vezes
efectuou manobras militares a menos
de um quilómetro da sua base, o que
poderia estar a precipitar confrontos.
“Por saber que hoje é dia 17 de Outubro, as pessoas estão a comemorar
e a beber, passaram a escassos quilómetros da base e atacaram a nossa
posição em Mucodza, mas ninguém
estava na sub-base”, declarou Afonso
Dhlakama, após violentos confrontos,
a 18 quilómetros da sua base, entre a
sua guarda e exército.
“Não há perigo, não há nada. Não
houve nada, só para conﬁrmar as
provocações da Frelimo”, minimizou
Afonso Dhlakama, perante a multidão que assistia à cerimónia do 1º
aniversário da sua instalação em Satunjira e 34º da morte de fundador
da Renamo, André Matsangaissa. No
entanto, segunda-feira, 21 de Outubro, a residência de Afonso Dhlakama é atacada e ocupada pelas forças
governamentais.

Jornalistas escudos?

Ataques
Uma coluna militar do exército, com
oito carros com homens e armas pesadas, que havia começado a investida à procura dos “ladrões de comida”
de Samacueza (distrito de Muanza),
onde houve um assalto a uma base da

Afonso Dhlakama nas celebrações do dia da Renamo em Satunjira a 17 de
Outubro

População a deixar a vila sede de Marínguè

Quando os jornalistas “corriam” para
reportar os ataques de quinta-feira, de
regresso à vila da Gorongosa, após cobrir as cerimónias do dia da Renamo,
tiveram uma surpresa desagradável,
ao serem interceptados pelo exército,
com quem já haviam cruzado quando
estavam a caminho de Satunjira por
volta de meio dia e conduzidos de seguida à base da FIR.
“Regressar” foi a única ordem expressa e repetida por vários militares que
cercaram o carro com armas aponta-

das, em poucos instantes após mandarem parar as duas viaturas Ford
Ranger, em que seguiam 12 ocupantes, entre jornalistas e operadores de
câmara. O grupo foi conduzido, já
escoltado com quatro militares armados na carroçaria de cada viatura, até à
base da FIR, onde igualmente manteve-se temporariamente sem nenhuma
explicação da “retenção”, quando um
comando anunciou: “estamos a fazer
limpeza lá à frente”.
Choveram chamadas telefónicas,
através de celulares, entre o exército e
a FIR, com ordens expressas de “encerrar” entradas e saídas de Satunjira,
quando foi anunciada a escolta dos
jornalistas de regresso até à sub-base
da Renamo, ainda em fumo, após os
confrontos.
Antes de partir, os jornalistas decidiram sugerir seguir sozinhos sem
nenhuma escolta, para não serem
confundidos integrantes da coluna
militar ou se transformarem em “escudos”, mas antes de anunciar a sua
posição, foram ordenados a perﬁlar os
carros na coluna para seguir até à sub-base, cuja área já havia sido isolada
pelos militares.
Algumas palhotas estavam em chamas, mas nenhuma evidência mostrava confrontos (rajadas de armas) e
de terem sido surpreendidas pessoas
no local (as casotas estavam vazias e
limpas), o que sugeria que o grupo, da
Renamo, havia deixado o local “sem
pressa”.
Quando nada fazia esperar, foi autorizado, pelo comando, o disparo de 10
munições de uma ZU10, uma metralhadora anti-aérea russa de um cano,
no sentido a Serra de Gorongosa,
onde se encontra o líder da Renamo.
Para a nossa surpresa, outros tiros, dos
militares que isolavam a área, foram
disparados na nossa direcção, até que
a voz do comando os proibiu.
Mais tarde seguimos, ainda na escolta militar, ao quartel do exército
e à morgue do hospital na vila da
Gorongosa, onde se encontravam os
capturados e os “abatidos” e, posteriormente, foi-nos desejada “boa sorte
no trabalho”.
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Multiplicam-se apelos ao diálogo
“directo e sincero”
O
Por: Argunaldo Nhampossa

assalto à residência do líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, pelas forças
governamentais, obrigando-o a abandonar a casa para um
local não revelado, está a provocar
as mais diversas reacções de condenação com a maioria a apelar para
um diálogo “directo e sincero”.

Um passo errado
O Reverendo Dom Dinis Sengulane fez notar que foi dado um passo
errado e totalmente desnecessário,
pois a força das armas não pode ser

Dom Dinis Sengulane

utilizada para solucionar problemas.
Sengulane, um dos gestores da
“linha vermelha” estabelecida pelo
Presidente Guebuza e o líder da
Renamo para desbloquear situações difíceis, considera que as decisões das lideranças não estão num
rumo certo, “pois ainda há muitas
alternativas para se lograr consensos com recurso ao diálogo”.
As confrontações entre as partes
surgem numa altura em que se estava a resolver as questões logísticas
para o encontro dos peritos militares, o que ditaria a resolução do
assunto das forças de defesa e segurança.
“Não percebo como é que este diálogo foi substituído pelo ecoar
das armas. Será que a questão da
paridade dos órgãos eleitorais é
tão grave que só pode ser resolvida
pela via armada e não de diálogo?”,
questionou.

Dom Jaime receia pela reacção de Dhlakama
Arcebispo emérito da Beira, Dom
Jaime Gonçalves, um dos mediadores do Acordo Geral de Paz (AGP),
condenou o assalto à base de Satunjira e apelou à calma e tolerância
para evitar o retorno à guerra.
Reagindo aos acontecimentos, desta segunda-feira, Dom Jaime considerou como um dos maiores pontos
de preocupação, o facto de não se
conhecer o paradeiro do líder da
Renamo, Afonso Dhlakama.
“É preocupante porque ninguém
sabe onde está e o que estará a fazer como forma de reagir àquilo
que aconteceu (assalto a Satunjira).

Rogo a Deus para que não volte
a ter o espírito de guerra e lá nas
matas pegar em armas novamente, porque vai ser fatal para muitos
moçambicanos inocentes”, frisou.
“Parar com perseguições”
O académico Lourenço do Rosário,
um dos gestores da “linha vermelha”, assegurou a imprensa nesta
terça-feira que a Renamo exige o
ﬁm da perseguição militar de que
está ser alvo para o reatamento das
negociações com o governo que já
duram há cinco meses.
Do Rosário esteve reunido durante
duas horas com a delegação da Renamo esta terça-feira na capital do
país, na busca de soluções para se
ultrapassar este diferendo.
“Pediram-nos para transmitir ao
Presidente da República a vontade
de dialogar, mas há questões que
se modiﬁcaram. Gostariam de ver
do lado do governo alguns sinais
de desanuviamento para permitir
que o presidente da Renamo possa
reaparecer, porque neste momento,
para todos os efeitos, está a ser militarmente perseguido”, disse Lourenço do Rosário, citado pela Lusa.
O mediador lamentou o facto de
ambas as partes emitirem sinais
contraditórios relativamente ao
modo como pretendem resolver
a actual crise política, admitindo
haver sectores que defendem “uma

dade civil, religiosos e académicos
para servirem como mediadores,
porque o actual diálogo político já
mostrou que carece de intermediários.

“Nada justiÀca guerra”
Ivone Soares, deputada da Renamo,
diz estar horrorizada com a atitude
do Chefe do Estado, que com uma
mão manifesta interesse em dialogar e com outra manda atacar o seu
adversário político.
“Que dispositivo legal autoriza
o Chefe do Estado a mandar as
FADM atacar um cidadão nacional?”, questionou, para de seguida
avançar que ﬁca claro que neste
país as instituições vão a reboque
do desejo de quem governa.
“Nada justiﬁca a guerra não declarada que o Presidente da República
está a travar com quem exige leis
justas e plena implementação do
que foi acordado em Roma”.

PJ pelo encontro Guebuza-Dhlakama
Em comunicado, o Parlamento
Juvenil (PJ) condena o cenário de
pré-guerra que se vive no país e
apela para um encontro urgente
entre o Presidente da República,
Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.
O PJ diz defende um “diálogo sem
cinismo, radicalismos gratuitos das
partes, pois chegou-se a este ponto
devido à crise de um diálogo construtivo, envolvente e sério para a
superação das diferenças”.

OE surpreso

Lourenço do Rosário

solução ﬁnal” para o diferendo.

“Evitar destruir o país”
Para o presidente do PIMO, Yacub
Sibindy, é preciso evitar a destruição do país que levou 20 anos a se
reerguer, sob pena de perpetuar o
sofrimento do povo.
“Apelamos ao Presidente da República a não usar o exército para
dirimir diferendos políticos. Este
serve para proteger o país da agressão externa. Apelamos também à
Renamo que o país não pode viver
com dois exércitos, pelo que urge
estabelecer bases para que haja um
diálogo sério”, disse.
Sibindy é da opinião que o governo
deve adiar as eleições e criar condições para busca de concórdia realizando uma megaconferência onde
devem estar os dois líderes, socie-

O Observatório Eleitoral (OE),
que está a mediar a realização de
um encontro entre o Presidente
moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, manifestou-se “surpreso” com os novos ataques, por as
partes já se terem comprometido
com a paciﬁcação, sem recurso à
violência.
“Os confrontos em Satunjira é uma
situação que nos surpreende, porque estamos num processo de busca de soluções pacíﬁcas no contexto
de diálogo”, disse Dinis Matsolo,
que considera “inaceitável” a tensão
político-militar que o país está a
experimentar.
“Estamos num processo em que em
palavras se preconiza e se privilegia
o diálogo. Isso (ataques) mostra que
as pessoas dizem de boca para fora
que estão comprometidas com o
diálogo, enquanto não estão, porque se estivessem coisas desse género não aconteceriam” precisou.

Brasil apela ao diálogo
O Governo brasileiro diz estar a
acompanhar com preocupação os
incidentes ocorridos esta semana
na região de Gorongosa, entre as
forças de defesa de Moçambique e
a Renamo.

“O Brasil acredita que a busca de
soluções para as divergências entre
as partes deve perseverar no caminho do diálogo e da negociação, em
quadro de fortalecimento do estado
de direito, das instituições democráticas e da estabilidade”.
EUA por uma solução pacíﬁca
A Embaixada dos Estados Unidos
de América (EUA) em Maputo
condena os actos de violência que
estão se veriﬁcando no país e encoraja as partes a procurarem soluções pacíﬁcas através dum diálogo
construtivo.
Os EUA apelam, tanto ao Governo
como à Renamo, para que tomem
passos para acalmar o actual ambiente de tensão e evitar o risco de
mais confrontações violentas. Encorajam também um diálogo pacíﬁco, conduzido num espírito de

boa-fé, inclusão e abertura, apoiado
no respeito por um espaço político
que permite opiniões divergentes e
pelos direitos universais de liberdade de expressão e associação.

Dinis Matsolo

O Àlme da tensão
1 DE OUTUBRO DE 2012
› O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, ameaça boicotar a realização de autárquicas, em 2013 se a Frelimo não aceitar rever o
pacote eleitoral.

4 DE OUTUBRO

› Moçambique assinala o 20o aniversário do Acordo Geral de
Paz assinado pela Frelimo e a Renamo. Armando Guebuza elogia
Dhlakama, “pela forma como tem contribuído para a consolidação
da paz”.

31 DE OUTUBRO

› O Governo desmente a existência de um plano para invadir Satunjira, a base onde o líder da Renamo se instalou com centenas de
antigos guerrilheiros e seus principais colaboradores, incluindo o
secretário-geral, Manuel Bissopo.

11 DE DEZEMBRO

› O Governo e a Renamo terminaram num impasse a segunda
ronda de negociações sobre a situação política no país.

3 DE JANEIRO DE 2013

› A Renamo denuncia um alegado plano de assassínio de Afonso
Dhlakama e de outros 12 quadros superiores do partido.

25 DE MARÇO

› A Renamo apela aos militantes na Beira para não se recensearem, visando um boicote às autárquicas de 20 de Novembro.

4 DE ABRIL
› Elementos da Renamo atacam o comando distrital da polícia em
Muxúnguè, Sofala, fazendo quatro mortos e oito feridos. Segundo
a Renamo, este ataque foi em retaliação ao assalto das forças governamentais à sua sede em Muxúnguè.

20 DE MAIO

› O Governo e a Renamo retomam negociações.

20 DE JUNHO

› A Renamo anuncia que vai impedir a circulação ferroviária e
rodoviária no centro do país para travar um alegado “movimento
belicista” do Governo.

4 DE JULHO

› O líder da Renamo assume os ataques de homens armados em
Muxúnguè, Sofala.

13 DE AGOSTO

› A Renamo reivindica a morte de 36 militares e polícias das Forças de Defesa e Segurança, a 10 e 11 de Agosto, numa “acção de
autodefesa”.

21 DE OUTUBRO

› A Renamo diz que o exército “fustigou e tomou” a residência de
Dhlakama, obrigando-o a abandonar a casa para as montanhas de
Gorongosa

22 DE OUTUBRO

Supostos guerrilheiros da Renamo atacam uma esquadra policial
em Marínguè, um acto visto como o início de uma onda de retaliações.
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atacada a cerca de 10 quilómetros do rio Save. As pessoas que
vinham na viatura atacada foram
socorridas e não há feridos e nem
vítimas”, contou o camionista,
Carlos Tadeu. Ataques atribuídos
a elementos da Renamo foram reportados em Marínguè, Inhaminga e Caia.
O líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, já havia desaﬁado o
Presidente da República, Armando Guebuza, a “cessar as escoltas”
de viaturas no troço Muxúnguè-Save, no dia em que iniciava a
sua Presidência Aberta a Sofala,
ao considerar o gesto de “propaganda política”, assegurando que
“nenhum dos seus homens voltariam a atacar viaturas no troço”.
Satunjira foi atacada exactamente
no dia preconizado por Dhlakama
para que fossem eliminadas as colunas militares em Muxúnguè.
O Presidente moçambicano, Armando Guebuza, que termina
a sua visita à província de Sofala esta sexta-feira, orientou um
concorrido comício, que durou
menos tempo que o habitual, em
Mucheve (Chibabava), zona de
Mangunde, terra natal do líder da
Renamo, e próximo de Muxúnguè, o “berço dos ataques”, que
marcaram o início da tensão político-militar que se vive no país
desde Abril.
Durante o comício de Mucheve,
Armando Guebuza criticou a forma como os homens armados da
Renamo têm atacado as FADM,
que, no seu entender, obrigam-nas
“a responder em legítima defesa”,
mas assegurando que o governo
“continuará a priorizar o diálogo”.
O SAVANA apurou que Guebuza contactou o académico Lourenço do Rosário, para este, por
seu turno, contactar a Renamo
assegurando o interesse do governo em continuar o diálogo e que
Afonso Dhlakama não era considerado um foragido. Terça-feira,
o deputado da Renamo Saimone
Macuiane esteve na Universidade
Politécnica com uma delegação
para contactos com do Rosário

Renamo assalta Marínguè
Na madrugada de terça-feira, segundo relatos escutados de populares, a Renamo tomou de assalto
a sede do distrito de Marínguè,
vizinho de Gorongosa, na mesma província, tendo encontrado
apenas resistência no comando da
polícia local, muito metralhado,
quando tentavam ocupar o posto.
Uma fonte policial, que pediu
anonimato, disse que durante
quase 50 minutos, um forte confronto repeliu os guerrilheiros da
Renamo de tomarem de assalto o
comando distrital da polícia, que
se ressentiu da falta do efectivo
naquele dia, tendo recebido no
mesmo dia um contingente da
FIR. Os guerrilheiros também
aumentaram em efectivo na região.
Segundo observou o SAVANA
na zona, as duas forças estão separadas numa distância de 50 metros, entre o comando da polícia
e a sede da Renamo, onde estão
concentrados os militares em

Marínguè, um temido bastião da
oposição, onde ﬁcava o seu quartel-general durante a guerra dos
16 anos.
A sede distrital de Marínguè ﬁcou
uma “vila fantasma”, com a população toda a abandonar a vila para
outros distritos seguros, como
Gorongosa, Beira (Sofala) e Ma-

cossa (Manica).
Todos os serviços públicos estão
encerrados, incluindo o comércio, escolas e hospitais, além dos
comerciantes estarem a transferir
todos os seus bens para outros
pontos da província por receio de
saque.
“Há doentes que fugiram com bo-

tijas de soro injectados. A situação
estava extremamente difícil por
isso esse deserto que se vê. Todas
as pessoas fugiram porque dizem
que o exército do governo está a
caminho, e se chegar haverá confronto entre eles que pode sobrar
para a população”, disse Anastácio
Gimo, funcionário público.

“Não existe nenhuma segurança
em permanecer aqui. A situação
está tão complicada que estou a
deixar a vida inteira para trás à
procura de segurança e sossego”,
disse uma professora primária,
que percorreu 40 quilómetros a pé
até à estrada nacional número 1, à
procura de transporte.
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Guebuza acusado de violar a constituição

O

rganizações moçambicanas acusaram nesta
quarta-feira o Presidente, Armando Guebuza, de violar a Constituição,
pelo ataque do exército a uma
base da Renamo, sob pretexto de

reposição da ordem pública, porque, dizem, constitucionalmente
esta acção cabe à polícia.
Na segunda-feira, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a Renamo anunciaram

a ocupação da base do principal
partido da oposição moçambicana, em Satunjira, na serra de
Gorongosa, onde o líder daquela
força política, Afonso Dhlakama,
residia há um ano.
A acção foi justiﬁcada como uma

resposta a um ataque de homens
da Renamo aos militares.
Falando aos jornalistas, a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice
Mabota, disse que para a sociedade civil moçambicana «não está

claro» o que aconteceu na Gorongosa e por que o ataque foi perpetrado pelo exército.
Constitucionalmente, o Presidente, Armando Guebuza, é o
comandante em chefe das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique.
«Não é função dos militares estar
no terreno. (…) Quem garante a
ordem e tranquilidade é a polícia.
Se tivesse sido atacada a polícia,
talvez pudéssemos acreditar. E
não podemos dizer que o Governo é legítimo para fazer e desfazer, porque está para servir os
cidadãos. Se os cidadãos não concordam, por vezes, é necessário
respeitar», disse Alice Mabota.
Falando em nome das organizações da sociedade civil, numa
mensagem intitulada «Não queremos mais guerra, queremos
paz», a directora executiva do Fórum Mulher, Graça Sambo, apelou ao chefe de Estado moçambicano para «usar os poderes que
a Constituição lhe confere para
assegurar a manutenção da paz,
tranquilidade e ordem pública,
usando todos os meios pacíﬁcos
e evitar eclosão de uma guerra»
no país.
As organizações da sociedade civil apelaram também «aos membros do Conselho de Estado para
que se manifestem contra uma
eventual declaração de guerra» e
ao Governo para que «tome medidas urgentes para garantir a segurança das mulheres, crianças e
famílias forçadas a abandonar as
suas residências nas comunidades
afetadas pela presente tensão».
Por seu turno, a presidente da
Liga dos Direitos Humanos de
Moçambique considerou que o
chefe de Estado moçambicano
«tem condições de desarmar a
Renamo sem recorrer à guerra» e
lembrou o papel do ex-Presidente
moçambicano Joaquim Chissano,
que governou o país entre 1986 e
2004.
«Aquele senhor que saiu do governo não é louco, que aceitava
determinadas coisas. Era para
preservação da paz», aﬁrmou Alice Mabota.
A sociedade civil moçambicana
exortou ainda a comunidade internacional e as Nações Unidas
para «usarem da diplomacia para
contribuir para a manutenção da
paz e tranquilidade em Moçambique».
Moçambique vive a sua pior crise política e militar desde a assinatura do Acordo Geral de Paz
(AGP) em 1992, após o exército
moçambicano ter desalojado na
segunda-feira o líder da Resistência Nacional Moçambicana
(Renamo), principal partido da
oposição, Afonso Dhlakama, da
base onde se encontrava aquartelado há mais de um ano, no centro do país.
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Merkel ligou a Obama para lhe
perguntar se o seu telemóvel
esteve sob escuta

A

chanceler alemã Angela
Merkel telefonou a Barack
Obama para obter explicações de viva voz: os
Estados Unidos têm mantido o seu
telemóvel sob escuta? “O Presidente
garantiu que os Estados Unidos não
estão a monitorizar nem vão moni-

torizar as comunicações” da chanceler, assegurou o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney.
A informação de que o telemóvel
de Merkel é alvo da curiosidade
dos espiões americanos chegou ao
conhecimento do Governo alemão
por causa de uma investigação da

Spiegel, diz a revista no seu site.
Depois de examinada pelo do Serviço
de Informação Federal e pelo Secretariado Federal de Segurança para as
Tecnologias de Informação, os dados foram considerados suﬁcientemente preocupantes pela chancelaria
alemã para que Merkel telefonasse a
Obama.
“A conﬁrmarem-se, estas práticas são
completamente inaceitáveis”, disse
o porta-voz da chanceler, Steﬀen
Seibert. “Representariam uma grave
quebra de conﬁança e devem ser imediatamente paradas.”
Se os Estados Unidos alguma vez
monitorizaram o telemóvel de Angela Merkel, no passado, a linguagem
diplomática dos porta-vozes da Casa
Branca não o deixa entender. Um
jornalista do jornal britânico The
Guardian presente na conferência
de imprensa fez a pergunta claramente à porta-voz Caitlin Hayden,
e obteve uma resposta evasiva: “Os
EUA não estão a monitorizar e não
vão monitorizar as comunicações da
chanceler. Para além disso, não estou
em posição de comentar publicamente nenhuma algerada actividade
de recolha de informação”.
Jay Carney sublinhou que Merkel e
Obama concordaram em dialogar
mais. “Os EUA estão a examinar a
forma como obtemos informações”,
adiantou. Os líderes norte-americano
e alemão estão de acordo em que é
preciso “intensiﬁcar a cooperação
entre os serviços de informação, para
melhor proteger os dois países.”
No início da semana, o jornal francês
Le Monde revelou como a Agência
Nacional de Segurança (NSA) dos
Estados Unidos monitorizava as comunicações dos cidadãos franceses
em geral, e dos diplomatas, baseando-se em documentos revelados
pelo analista informático Edward
Snowden, que trabalhou para a NSA.
A Casa Branca admitiu que a forma
como interceptava as comunicações
francesas “permitia aos nossos amigos
e aliados levantar questões legítimas”.

Suizane
Rafael

Agradecemos
que contacte
com urgência a
nossa empresa
para liquidação
das dívidas
pendentes.
A empresa
reserva-se
ao direito de
prosseguir
outras vias para
cobrar a dívida.
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Riscos de novo conÁito interno*

1

. As previsões de evolução da
situação interna em Moçambique, após a “escalada” da
tomada por forças especiais
do Exército/FIR da localidade de Satunjira, onde Afonso Dhlakama se
encontrava acantonado há cerca de 1
ano, apontam em geral para cenários
de reacendimento de um conﬂito civil.
Factores chave em que as previsões se
apoiam:
- A. Dhlakama e partidários retiraram-se a 19 de Outubro, à noite, de
forma reportada como voluntária e
controlada; a área é considerada principal base de apoio e recrutamento da
Renamo; a população que nos últimos
meses se internara em Satunjira fora

antes aconselhada a voltar às suas origens – o que aconteceu.
- As forças do Exército/FIR que entraram na localidade, 21 de Outubro, à
tarde, encontraram-na deserta; apenas
duas viaturas, uma das quais do SG,
Manuel Bissopo.
- Por meio de telefonemas do próprio a jornalistas, bem como de um
comunicado da Renamo, foi disseminada a informação segundo a qual
A. Dhlakama estava “a salvo e de boa
saúde”; gesto aparentemente destinado
a evitar fenómenos de esmorecimento
na base de apoio da Renamo; segue-se
a necessidade de “marcar presença”, no
novo quadro de desvinculação de compromissos com o Governo. Em 17/18
de Outubro, a “cabeça” da coluna mo-

torizada Exército/FIR encontrava-se
já num ponto próximo de Satunjira.
A “espera” até 21 de Outubro para se
pôr em marcha terá sido ditada pela
intenção de pressionar previamente A.
Dhlakama a retirar, entrando só depois disso, de modo a evitar contacto
directo. A ordem para a entrada da
coluna em Satunjira foi dada apenas
em 19 de Outubro pelo CEMG, General Graça Chongo. Há indicações de
que o momento escolhido se destinou
a fazê-lo coincidir com o início de uma
“Presidência Aberta” do Presidente
Armando Guebuza à província de Sofala. G. Chongo é muito próximo (AM
771) do Presidente.
A ocupação de Satunjira pelas forças
governamentais, independentemente

das circunstâncias em que ocorreu, deu
à Renamo pretexto/oportunidade para
recorrer à força como via para tentar
fazer valer as exigências políticas que
faz ao Governo e manter o respeito e
lealdade da sua base de apoio.
O método que aparentemente está ao
alcance das suas capacidades, acções de
desgaste e usura que as forças governamentais terão grande diﬁculdade em
prevenir/controlar devido a factores
como a vastidão do território/descontentamento da população, alastrará a
instabilidade a todo o país.
2 . Em meios diplomáticos e de intelligence atentos à situação, prevalece a
ideia de que o regime da Frelimo, embora agindo sempre de forma a culpar

a Renamo, foi a parte que, de facto, desejou a presente ruptura, por associar à
mesma virtualidades capazes de servir
ocultos desígnios e interesses e políticos.
Na esteira de eventuais medidas de
excepção justiﬁcadas pela necessidade
de “lidar” com a emergência da instabilidade, a ala predominante do regime,
conotada com A. Guebuza pode, p ex:
- Restringir a democracia com o ﬁto
de apertar o controlo da sociedade;
limitar direitos, liberdades e garantias.
- Alterar a relação interna de forças na
Frelimo, de modo a isolar/enfraquecer
a inﬂuente ala histórica, que lhe é adversa.
- Impor uma “solução presidencial” do
interesse de A. Guebuza; alterar a constituição, aproveitando para tal uma revisão ainda em curso; adiar as eleições
para além da data prevista de Outubro
2014 ou impor um candidato de conveniência. Análises anteriores (AM
779) acerca da crise política associavam
o silêncio de A. Guebuza no que toca
às eleições presidenciais (AM 784) a
uma posição do próprio que consistia
em condicionar uma decisão ﬁnal sobre
o assunto ao desfecho que a crise com
a Renamo viesse a ter – não se sabendo
ainda qual seria. Várias passagens de
um comunicado da embaixada dos
EUA em Maputo, cuja tónica é a condenação do recurso à violência como
via de resolução da crise, sugerem que
o Governo é considerado principal responsável da presente situação. Países
da União Europeia mais atentos à situação também perﬁlham esta ideia.
3 . Na gestão política que o regime da
Frelimo fez de toda a crise, está identiﬁcada uma “determinação ﬁrme” de
não chegar a nenhum compromisso
com a Renamo. Foi igualmente notado
um esforço constante no sentido de
fazer proliferar manifestações de boa
vontade e compreensão – consideradas
ilusórias. Uma revisão da legislação
eleitoral, nos termos propostos pela
Renamo nas negociações com o Governo, equivaleria à perda por parte do
regime do controlo que sempre teve da
máquina eleitoral, expondo-se assim a
riscos de desaires eleitorais, até agora
evitados/mitigados com o recurso a
fraudulências. Os adversários internos
de A. Guebuza criticaram-no especialmente pela “rigidez” identiﬁcada na sua
atitude face às reclamações da Renamo.
Associaram a essa linha a uma análise
de A. Guebuza segundo a qual atender
as reclamações da Renamo implicaria
a sua fragilização perante a mesma, a
sociedade em geral e eles próprios.
4 . Num cenário de “deriva” militar,
convincentemente remetida para a responsabilidade da Renamo, o regime
julga que dispõe de condições (o poder
do Estado, sob forma de inﬂuências e
apoios) para gerir tal contingência à
medida dos seus interesses. As novas
perspectivas de exploração de recursos
também reforçaram a sua capacidade
de acção.
Há conhecimento de pontos de vista
individuais, emitidos em meios da
elite política local, segundo os quais
uma eventual deterioração da actual
situação não afectaria os planos de exploração do gás natural, cujo mercado
natural é a Ásia (AM 758), devido ao
facto de a mesma estar concentrada no
mar, Bacia do Rovuma.
Este ponto de vista, descrito como
mera “racionalização de desejos” inspirada numa realidade similar, Angola,
é contrariado por advertências que se
sabe estarem a ser feitas às autoridades
moçambicanas tais como a de que, nas
circunstâncias actuais, ninguém investiria num país que no passado esteve
em guerra para a ela voltar.
*africamonitor intelligence n790
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Espionagem do governo dos EUA
Por Immanuel Wallerstein

A

s fugas de informação
minaram a legitimidade
do governo dos EUA e é
isto que lhes dói, e é por
isso que o governo está a ser tão
vingativo com os responsáveis por
essas fugas.
A espionagem é uma eterna actividade dos governos. Antes, espiavam
principalmente outros governos.
Hoje, espiam toda a gente, e com
isso quero dizer toda a gente mesmo! Todos recentemente tomamos
conhecimento, graças às fugas de
informação, à Wikileaks e ao jornal
britânico The Guardian, o quanto é
extenso o alcance dos Estados Unidos, que aparentemente tem o mais
abrangente sistema de espionagem
de qualquer governo do mundo, em
particular o da Agência de Segurança Nacional (NSA).
Por mais que possa parecer estranho aos espiões, muitas pessoas comuns que não são espias nem estão
envolvidas em actividades ilegais
ﬁcaram surpreendidas por saber
que a sua privacidade foi amplamente invadida, e não gostaram da
experiência.
O que tem feito a NSA é o que se
chama de mining metadata. Tratase de fazer com que os serviços que
transmitem e-mails e chamadas
telefónicas entreguem à NSA todos e quaisquer registos que possuam para que a agência analise os
“padrões” que supostamente rev-

elariam actividade “terrorista” real
ou potencial.
Supostamente, o elemento inicial
que suscitaria a suspeita seria alguma comunicação entre alguém fora
dos Estados Unidos e uma pessoa
dentro deste país. Contudo, este
critério depois foi alargado para
incluir todas as comunicações entre a pessoa no interior dos Estados
Unidos e todas as outras. E logo incluiu todas as comunicações entre
estes “outros” e os outros com quem
se comunicam. Chegados a este
ponto, estamos já a falar de uma
rede que inclui virtualmente toda a
população dos Estados Unidos.
A justiﬁcação legal para esta actividade é a secção 215 do Patriot Act,
que permite ao FBI pedir uma autorização para produzir “resultados
tangíveis”, no sentido de proteger
contra o “terrorismo internacional”.
A autorização é adjudicada (sempre
com sucesso) pelo Tribunal FISA
(Foreign Intelligence Surveillance,
Vigilância de Espionagem Externa). Os critérios de julgamento e
os argumentos usados pelo governo
diante do Tribunal são secretos. Foi
esta hoje extensa actividade que
revelou Edward Snowden, e que
causou todo o escândalo. Para alguns, as revelações foram uma surpresa completa. Para outros, apenas
conﬁrmaram o que há muito se
suspeitava. Para o governo, foram
um grande embaraço.
Houve três principais reacções às

revelações. A primeira foi a do governo dos EUA. Enquanto o presidente Barack Obama aﬁrmava que
o debate sobre estas questões era
desejável, e prometia algum aumento de “transparência” no processo de decisão, também processava Snowden da forma mais dura
possível, procurando trazê-lo para
um tribunal norte-americano para
ser julgado e severamente punido.
A segunda grande reacção foi a de
outros governos pelo mundo fora,
que descobriram que eram um
objecto activo da espionagem dos
EUA (algo que evidentemente já
sabiam). Ao mesmo tempo, as revelações de Bradley Manning e de
Edward Snowden juntas também
revelaram o grau de cooperação
entre os governos da Europa ocidental e do Japão com as operações
da NSA.
Mas a mais interessante reacção
ocorreu no Congresso dos EUA.
Até então, a oposição a essas actividades pelos deputados fora bastante
marginal. Subitamente, tornou-se
de larga escala. Dois membros da
Câmara de Representantes, Justin
Amash e John Conyers, juntaram
forças para propor uma medida que
teria restringido a “colecta indiscriminada”, destes registos.
Há duas coisas a assinalar acerca
da emenda Amash-Conyers. Justin Amash é um republicano de
extrema-direita, um chamado republicano libertário. John Cony-

ers é um proeminente e veterano
membro da ala “progressista” (ou
“esquerda”) do Partido Democrata. A segunda coisa a notar é que
foram confrontados por outra dupla inusitada – o presidente Obama
e o presidente da Câmara de Representantes, John Boehner.
Era o “establishment” contra os “extremos”. A votação foi 205 a favor
(94 republicanos e 111 democratas)
e 217 contra ( 134 republicanos e
83 democratas) com 12 abstenções.
A derrota da emenda só foi garantida através de um lobby mais intenso de Obama e Boehner. Além
disso, e mais importante, o próprio
autor da Secção 215, o deputado
James Sensenbrenner (republicano
do Wisconsin), denunciou asperamente o governo por não ter posto
em prática a intenção do que ele
escreveu. Disse que a menção aos
registos “relevantes” tinha a intenção de limitar a autoridade do governo, não de ampliá-la. Também
recordou ao “establishment” que a
cláusula expira em 2015 e disse: “A
menos que se considere que há um
problema, ela não vai ser renovada”.
Como ﬁcámos? O governo (seja
democrata ou republicano) tentará
suavizar a sua retórica em relação
aos dissidentes, apesar de continuar
a invadir a privacidade de toda a
gente. Usarão (ou criarão) conspirações terroristas para justiﬁcá-lo.
Mas as fugas de informação minaram a sua legitimidade e é isto que

lhes dói, e é por isso que o governo
está a ser tão vingativo com os responsáveis por essas fugas.
Será que alguma coia como a
emenda Amash-Conyers será aprovada em breve? É difícil dizer, mas
bastante possível. E se for aprovada,
o que acontece? Bem, depende um
pouco de quem estiver no poder.
Será que Amash seria tão duro em
relação a um putativo presidente
Rand Paul? Possivelmente não. O
que podemos dizer, não obstante, é
que a legitimidade e a autoridade do
governo dos EUA, internamente,
erodiu-se gravemente. Quando se
junta isto o grave e contínuo declínio da legitimidade e autoridade
geoestratégica, os Estados Unidos
começam a parecer um dos países
menos estáveis no sistema-mundo,
não um dos seus alicerces.
*Wallerstein interessou-se pela
política internacional quando
ainda era adolescente, acompanhando a actuação do movimento
anticolonialista na Índia. Obteve
os graus de B.A. (1951), M.A.
(1954) e Ph.D. (1959) na Universidade de Columbia, Nova
Iorque, onde ensinou até 1971.
Tornou-se depois professor de Sociologia na Universidade McGill,
Montreal, até 1976, e na Universidade de Binghamton, Nova York,
de 1976 a 1999. Foi também professor visitante em várias universidades do mundo.
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todas as sextas-feiras às 20h:30min com
Fernando Lima e Leonardo Chaúque
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Músicos e activistas juntam-se pelo
Direito à Informação
Raúl Senda

R

enomados músicos moçambicanos e activistas da
sociedade civil moçambicana juntaram-se, na última sexta-feira, em Maputo, em
Concerto Temático integrado na
componente Acesso à Informação
do Programa AGIR (Acções para
uma Governação Inclusiva e Responsável).
Sob o lema: “Nós Queremos Usufruir Já do Nosso Constitucional
Direito à Informação”, o concerto
combinou a música e intervenções
de organizações da sociedade civil
moçambicana sobre este direito
fundamental, designado, em 1946,
pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
como “a pedra de toque da democracia e de todas as liberdades inerentes ao Homem”.
Com a duração de pouco mais
de duas horas, o espectáculo juntou cerca de mil convidados entre
membros do parlamento, representantes de missões diplomáticas,
activistas e o público em geral.
Músicos como Elvira Viegas, Wazimbo, Salimo Mohamed, Roberto Chitsondzo, Kaliza, Iveth, Slim

Niggaz, Azagaia e Reﬁla Boy passearam a sua classe interpretando
temos que versam sobre direitos
humanos e justiça social.
Falando em representação da Presidente da Assembleia da República, Alfredo Gamito, presidente
da Comissão Parlamentar de Administração Pública, Poder Local
e Comunicação Social, disse que a
Lei do Direito à Informação está
inserida no rol de matérias a serem
apreciadas nesta sessão, antevendo
que a programação dos trabalhos
ora lançados permita que isso seja
efectivamente acolhido.
Segundo Gamito, será feito todo
o esforço para que quando reiniciarem os trabalhos do segundo
período da presente sessão, em
Novembro, o projecto de Lei de
Direito à Informação possa ser debatido e aprovado, o que irá, certamente, consolidar o Estado de
Direito Democrático.
Por sua vez, a representação da Associação Centro de Direitos Humanos (ACDH), que tem estado a
apoiar tecnicamente a Assembleia
da República (AR) no que à sistematização e actualização do Projecto de Lei de Direito à Informa-

ção tange disse que se espera seja
ﬁnalmente aprovado na sessão da
AR.
A ACDH é, em Moçambique,
ponto focal da Comissária da
União Africana para o Direito à
Informação, no quadro do que já
organizou diversas oﬁcinas legislativas com os deputados da Comissão de Administração Pública,
Poder Local e Comunicação Social, tendo como pano de fundo a
discussão da Lei Modelo da UA,
atinente ao Direito à Informação.
Recordar que em 2005, o capítulo moçambicano do Instituto de
Comunicação Social na África
Austral
(MISA-Moçambique)
submeteu, em parceria com outras organizações da sociedade
civil, à Assembleia da República,
uma Proposta de Lei do Direito à Informação, que, entretanto,
demorou a ser considerada pelos
Representantes do Povo. Sabe-se
que a mesma já se acha actualizada
e “razoavelmente alinhada” com os
princípios vertidos na Lei Modelo
da UA sobre o Direito à Informação, embora a retro mencionada
Comissão Parlamentar esteja ainda a receber contribuições.

Vodacom activa na luta contra malária

O

Presidente do Conselho de
Administrção (PCA) da
Vodacom, Salimo Abdula, junto ao Presidente do
Movimento Fazer Recuar a Malária (Roll Back Malaria), o Bispo Dinis Sengulane, procedeu na
última quinta-feira, em Maputo, a
assinatura de um acordo de parceria em que a operadora de telefonia
móvel entra como activa no combate e prevenção da malária no país.
Esta iniciativa por parte da operadora de telefonia móvel para além
de contribuir com uma plataforma
estratégica eﬁcaz no combate à
malária, pretende de forma directa
e indirecta impulsionar o desenvolvimento sócio-económico.
Falando na ocasião, o PCA da Vodacom, Salimo Abdula, referiu que
é de extrema importância a sua instituição ﬁrmar uma parceira com
“Roll Back Malaria”, e desenvolver acções de combate e prevenção

desta doença que mata anualmente
em Moçambique cerca de 36 mil
crianças segundo dados oﬁcias da
UNICEF.
Abdula acrescentou ainda que é
urgente que se unam esforços com
vista a avançar com medidas sérias
e em conjunto alcançar mecanismos que resultem na prevenção e
combate à malária, medidas estas
que devem ser de dimensão nacional como forma de dotar as comunidades mais vulneráveis para a
necessidade imediata de erradicar
este ﬂagelo.
Por seu turno, o Presidente do Movimento Fazer Recuar a Malária,
Dom Dinis Sengulane, fez saber
que este movimento está presente
em todo o país, na pesquisa, prevenção e combate contra a malária,
pois esta pandemia actualmente constitui uma ameaça ao não
cumprimento dos cinco ou seis
objectivos para o desenvolvimento do milénio. “Acreditamos que

Ilec Vilanculo

Por Nélia Jamaldine

a metodologia usada no combate
à malária, também possa num futuro próspero fazer recuar outras
enfermidades, só assim poderemos
atingir um estágio em que a malária
faça parte da história de Moçambique e não faça parte do mesmo”
enfatizou o Bispo da Diocese do

Libombos.
Reﬁra-se que o acordo contempla a
distribuição de redes mosquiteiras
às populações residentes nas zonas
de expansão futura da operadora e
junto a esta uma plataforma de envio de mensagens educativas e de
sensibilização a prevenção e luta

contra a malária.
O Movimento Fazer Recuar a Malária é uma acção global que visa
coordenar actividades de luta contra a malária.
Lembrar que o dia mundial de
combate a este ﬂagelo celebra-se
anualmente no dia 25 de Abril.
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Casamento colectivo no Bairro do Jardim Rock n´ Roll Português

C

em Maputo

erca de oito casais da capital moçambicana contraíram casamento recentemente na Paroquia Dom
Bosco no Bairro do Jardim.
Esta iniciativa foi realizada pela
igreja, com sentido a dar oportunidade de contrair matrimónio a
todos aqueles que o desejam fazer
e não tenham condições para tal.
A acção foi apadrinhada pela ﬁgura da Esposa do Presidente do
Município de Maputo, Celestina
Jeque, que dentro das suas capacidades conseguiu reunir um certo
número de condições que fossem
favoráveis a este evento. Isto inclui a organização do próprio casamento, a ornamentação da festa,
e igualmente o apoio moral sobre
o casamento. Para Celestina Jeque
que tem vindo a trabalhar nestes
projectos desde 2010 fazer parte e

O
contribuir para a realização destes
casamentos é um dever social. “Até
agora contraíram matrimónio cerca
de 248 casais neste projecto realizado desde 2010. Tive a sensibilidade
de me juntar a esta causa, porque
como esposa, mãe e educadora é

meu dever e papel incentivar estes
casais à união, resgatando os bons
valores sociais. E estou muito grata
pelo apoio que consegui reunir por
parte de várias instituições para que
fosse possível tornar este sonho realidade. Edson Bernardo

rei do Rock n´ Roll português, Rui Veloso, encontra-se pela quinta vez
em Moçambique para
promover dois concertos inéditos
na capital Moçambicana. Promovidos e patrocinados pela companhia de telefonia móvel, mCel, os
concertos irão revelar uma faceta
diferente do que é já conhecido
desta vedeta. Veloso assim o revelou durante uma conferência de
imprensa em Maputo, aﬁrmando
que tem em manga novas músicas, novos membros na banda, e
não irá desperdiçar a oportunidade para revelar os seus trunfos.
Ciente de que o seu público fã irá
querer “ouvir a mesma canção”, o
músico mostrou-se bastante eclético e tranquilizou a imprensa dizendo que poderá tocar algumas
das músicas já conhecidas pelo
público moçambicano.
Com dois concertos, um na quinta-feira 24 de Outubro e o outro
no sábado 26 de Outubro, Rui
Veloso aﬁrmou ter Moçambique
como um país irmão, do qual tem
uma paixão inexplicável. O mesmo aproveitou para revelar que
enquanto estiver por cá, irá manter contacto com vários músicos

moçambicanos, alguns dos quais
conhecidos por ele, amigos de
longa data, para se debruçarem
de vários assuntos que inquietam esta classe artística tanto em
Moçambique como em Portugal,
de modo a criarem sinergias e
trocarem informações e conhecimentos.
O mesmo lamentou ainda o recente quadro que se vive na vila
de Gorongosa, local que já visitou e passou lá algumas férias,
dizendo que o governo é sim a
chave fulcral para se acabar com
esta intimidação e tensão que se
vive no país. “É preciso que os
governantes sentem e debatam
as melhores condições de se acabar com esta tensão. Vocês são
um povo já sofrido com a guerra, estão em reconstrução não
merecem voltar a viver o mesmo
pesadelo”.
Rui veloso prometeu cantar pelo
povo e dar o melhor de si, sem
muitas exigências, apenas fazendo do que sabe melhor, tocar e
cantar. Ele traz consigo o seu
novo trabalho lançado em 2012,
“Rui Veloso e Amigos”, que o seu
público fã era a oportunidade de
adquirir no local do show.

ALCC promove Feira de
Saúde no mês do Cancro

N

o âmbito da campanha de
alerta sobre o cancro da
mama, que se assinala no mês
de Outubro, a Associação de
Luta Contra o Cancro de Moçambique (ALCC), em parceria com a
Direcção de Saúde da Cidade de
Maputo promoveu na última semana
uma feira de saúde para centenas de
pessoas, entre jovens, adultos e idosos.
A campanha de sensibilização sobre
as diversas formas de cancro serviu
igualmente para promover o rastreio
do cancro da mama, divulgação de
informação sobre os diferentes tipos
de cancro, bem como a sua prevenção,
actividades físicas, aconselhamento
sobre bebidas e comidas saudáveis,
medição de tensão arterial e avaliação do índice de massa corporal.
A iniciativa, aberta ao público, teve
lugar no recinto do Hospital Geral de

Chamanculo, e incluiu o exame médico e orientação para outros níveis
de atendimento.
Cesaltina Lorenzoni, presidente
da ALCC, disse na ocasião, que no
âmbito da campanha de alerta sobre o cancro da mama, foram igualmente realizadas palestras e debates
nas escolas, empresas e várias outras instituições sobre o cancro, vida
e alimentação saudável, para além
da divulgação, a diversos níveis,
de informações relativas à problemática do cancro, suas manifestações, prevenção e tratamento.
Durante a feira também foi fornecida
informação e aconselhamento sobre o
cancro da próstata que afecta os homens, a partir dos 40 anos de idade, e
que se não for detectado a tempo pode
gerar graves complicações de saúde.
A par destas actividades, uma brigada
de recolha de sangue esteve no local a
fazer colecta a doadores interessados.

No âmbito da comemoração do seu 38º aniversário, a Rádio
Moçambique organiza, no próximo dia 31 de Outubro no hotel
Girassol em Maputo, pelas 9horas, as IX jornadas de Radiodifusão e Linguística. O evento que terá um painel constituído por
juristas, linguistas, proÀssionais de comunicação social e sociedade civil vai decorrer sob o lema “RM pela valorização das
línguas moçambicanas”.
O painel e plateia irão discutir a oÀcialização de línguas moçambicanas debatendo os artigos 9 e 10 da Constituição da República.
A Assembleia da República far-se-á representar pelas 3 bancadas que interagirão com constitucionalistas, Ordem dos Advogados e outros académicos.
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ADPP Moçambique celebra 20 anos das EPFs
Por Nélia Jamaldine

C

riadas pela organização não governamental, ADPP - Moçambique, há
20 anos, as Escolas de Professores do
Futuro (EPFs) já formaram quase
12000 professores primários sendo que anualmente graduam 1500 professores.
As EPFs surgiram com o único objectivo de
proﬁssionalizar ainda mais a classe académica de modo a que esta ONG tenha a possibilidade de se envolver com o desenvolvimento
pedagógico nas escolas primárias do país.
Referir que no âmbito da sua interactividade
com as escolas, a ADPP tem trabalhado em

programas de ensino de nutrição e alimentação interescolar, plataforma que vai desde
hortas escolares, água e saneamento e actividades extracurriculares assim como Oﬁcinas
Pedagógicas e alfabetização de adultos.
Falando durante o encerramento das comemorações do 20º aniversário das EPFs, o ViceMinistro da Educação, Francisco Itai Meque,
referiu que é e sempre será por uma educação
que perspectiva e promove a transmissão de
valores que se traduzem em saber ser, saber
estar, saber viver juntos e saber viver com os
outros e que funcionam como elementos fundamentais do saber e do saber fazer.

“Queremos que os futuros professores continuem, não apenas a transmitir conhecimentos de determinados conteúdos cientíﬁcos e
pedagógicos, como também transﬁram conhecimentos dos valores culturais da vida” frisou Meque.
Por seu turno, a Directora-geral da ADPP
Moçambique, Birgit Holm, fez saber que
nas escolas EPFs, os professores e estudantes
lideram a escola em conjunto, e que o estudante é activo em todas as esferas da Escola, acreditando que a sua participação é
fundamental na sua formação como professor
assim como também criar uma escola viva e

cheia de novas aprendizagens.
Holm acrescentou ainda que com a colaboração do Ministério da educação, as EPFs
atingiram o estágio actual em que os esforços para melhorar ainda mais a qualidade de
ensino caminham ombro a ombro e sempre
com os mesmos objectivos.
Salientar que as referidas celebrações decorreram de 12 a 18 do mês em curso nas 11
EPF pertencentes a ADPP localizadas de
Norte a Sul do país e contaram com cerca de
230 eventos entre os quais a destacar pedagogia, nutrição, viagens, saúde, ambiente, desporto e cultura.

Moçambique
presente no
Absolut Art
Por Nélia Jamaldine

O

“Absolut Art Moçambique”, projecto
promovido pela Pernod Ricard, seleccionou cinco artistas plásticos moçambicanos para produzirem nove obras
de arte em pintura, escultura e fotograﬁa com
inspiração na marca e design da Absolut Vodka.
Trata-se dos conceituados artistas moçambicanos Ismael Elias Abdula, Moisés Bernardo,
Chipenete, mais conhecido por Rich, João Garrido, David Ndlovu e João Vicente Matine.
Este projecto, para além de associar a arte à referida marca, visa também uma acção de responsabilidade social, uma vez que as obras produzidas depois de expostas serão postas a venda
e todo o valor arrecadado reverterá a favor da
Escola Primária Amílcar Cabral na Cidade de
Maputo pela Galeria Rovuma curadora do referido projecto.
Segundo a directorta de Marketing da Galeria
Rovuma, Chila Lino, é a primeira vez que uma
marca se associa à cultura e às artes e promoção
das mesmas, e a participação de artistas nacionais no “Absolut Art” que tem dimensão mundial trará mais-valia e destaque internacional
aos mesmos.
Por seu turno, o director regional para África
Austral da Pernod Ricard, Gregory Lamarry,
considera que esta iniciativa não só visa a promoção do produto como também demonstra a
preocupação da sua instituição com iniciativas
sociais.
Lamarry acrescentou ainda que nos últimos
anos muitas multinacionais reconhecem a importância do papel das artes e da cultura como
fonte de inspiração dentro do tecido económico
e social de um país e neste contexto elas investem em acções sociais, exposições e projectos
culturais que ao longo das gerações se tornaram
referências mundiais.
Já em outro desenvolvimento, o artista fotográﬁco João Garrido fez saber que quando recebeu
a proposta para participar no Absolut Art não
fazia ideia da dimensão do referido projecto
e como poderia associar a sua arte ao produto. Ainda segundo Garrido, ao mesmo tempo
que veio a inquietação em torno do evento, a
perspectiva da dimensão de projecção mundial
e defender o país culturalmente desaﬁou a todos os participantes a darem o seu melhor para
digniﬁcar ainda mais o nome de Moçambique.
Referir que há mais de 30 anos que a Absolut Vodka é reconhecida nos meandros da arte
como promotora do“Absolut Art” que convida
artistas de várias especialidades e disciplinas
com um tema especíﬁco “desenhar a famosa
garrafa da Vodka Absolut dentro do ambiente
do país que representam, vivem e operam”.
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ENH esclarece atribuição do DUAT em Palma
Por Emídio Beúla

S

ete mil hectares de terra (mais ou
menos sete mil campos de futebol)
para instalar uma fábrica de GNL
(Liquefação de Gás Natural) e outras
infra-estruturas de apoio logístico podem parecer um exagero para quem sempre lhe escapam as mais informadas explicações sobre as
reais necessidades de espaço para um projecto
que pode ditar a descolagem económica de
Moçambique.

Andurabe Issa, residente de Quitupo, pediu
a palavra para perguntar onde efectivamente
será construída a fábrica de GNL e qual o
tamanho necessário. “Basta de reuniões sem
respostas às nossas preocupações. Porque é
que trazem fotograﬁas e mapas do local onde
vão construir a fábrica e não nos levam a esse
mesmo local para o conhecermos”, questionou. Andurabe levantou essas questões na
manhã de 17 de Outubro, quando intervinha
na reunião de apresentação do REIA (Relatório do Estudo do Impacto Ambiental),
a cargo do consórcio formado pela moçambicana Impacto – Projectos e Estudos Ambientais e a ERM (Environmental Resources
Magement). As preocupações de Andurabe
Issa são partilhadas por outros residentes de
Quitupo, Nsenga e Maganja, as três aldeias
que serão afectadas pelo projecto do GNL
e que a semana passada foram palco de reuniões de auscultação pública no âmbito do
estudo do impacto ambiental. Habitada por
cerca de 16 mil pessoas, Quitupo ﬁcou dentro
do traçado da área dos sete mil hectares com
autorização provisória para exploração. Segundo previsões defensáveis dos proponentes
do projecto liderados pela AMA 1 (Anadarko Moçambique Área 1, uma subsidiária da
norte-americana Anadarko Petroleum Corporation), há fortes probabilidades de haver
reassentamento das pessoas que vivem em
Quitupo, num total de aproximadamente 16
mil. Nsenga e Maganja estão fora do perímetro da área requerida, mas alguns residentes
das duas aldeias têm áreas de cultivo e outras
propriedades no interior. Um reassentamento
económico é inevitável, e Sualé Abudo, a partir da Maganja, já protesta contra o valor de
mil meticais por coqueiro, segundo consta da
tabela de compensações aprovada pelo Governo. Maganja é uma aldeia piscatória e com
pelo menos um palmar por metro quadrado.

“Licença ambiental não precede à
licença do DUAT”, Andre Silva
Até aqui ninguém sabe dizer onde será deﬁnitivamente instalada a fábrica e as infra-estruturas de apoio, pois a decisão será tomada em função dos resultados da avaliação
do impacto ambiental, cujos estudos ainda
decorrem no terreno.

Depois da ENH, a autorização provisória do DUAT foi transmitido para RBLL e mais tarde para AMA 1

Os proponentes do projecto estão a trabalhar
com projecções que futuramente poderão
sofrer alterações devido aos prováveis efeitos
ambientais e sociais do projecto. Mais ainda,
as propostas técnicas de construção da fábrica
apresentadas por três concorrentes ainda estão em avaliação.
O gás natural descoberto nas áreas um e
quatro da bacia do Rovuma, respectivamente
pela AMA 1 e pela italiana Eni (Eni Africa
Oriental S.p.A), pode ser produzido no mar
(oﬀ shore). Mas a decisão de instalar a fábrica
de liquefação em terra ﬁrme (on shore) resulta da necessidade de trazer mais benefícios
para as comunidades, como emprego, infraestruturas sociais e melhoramento das vias de
acesso.
Numa primeira fase, três zonas costeiras foram identiﬁcadas para acomodar o projecto,
tendo sido ﬁnalmente escolhida a península
de Afungi. Trata-se de uma zona com menor
sensibilidade ambiental, com poucas comunidades e que ﬁca mais perto das áreas das
descobertas.
As organizações da sociedade civil que trabalham em Quitupo na sensibilização da população sobre os seus direitos, nomeadamente
o CTV (Centro Terra Viva), alegam que o
Governo violou a legalidade ao autorizar uma
licença provisória do DUAT à ENH antes da
aprovação da licença ambiental. Mas a ENH
tem outra interpretação da lei e o seu director
operacional diz mesmo que o debate só poder
meramente académico. “Não é possível fazer
um estudo de impacto ambiental antes de
ter a licença provisória do DUAT. A avaliação do impacto ambiental incide sobre uma
determinada área, pelo que não faz sentido
que ela decorra antes da licença provisória do
DUAT”, explicou Andre Silva.

DUAT para empresa pública

André Silva, director Operacional da ENH, E.P.

Depois de receber dos seus parceiros o
mandado de operador técnico do projecto,
a AMA 1 iniciou o processo de pedido do
DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento
da Terra) de uma área de sete mil hectares.
Porém, o executivo entendeu que o DUAT
para o projecto de GNL não devia ser titulado por empresa de capitais estrangeiros,
mas por uma empresa de capitais públicos,
segundo explicou ao SAVANA Andre Silva,
director operacional da ENH, na manhã desta quarta-feira. A justiﬁcação é que existindo
outras empresas que descobriram gás natural
(por exemplo, a Eni) e outras ainda a fazer
pesquisas (por exemplo, a Petronas e Statoil)
na bacia do Rovuma, o DUAT devia ser passado à pública ENH (Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos) que, por sua vez, “deverá

celebrar contratos de cessão de exploração
sobre a área de sete mil hectares com operadores petrolíferos que operam na bacia do
Rovuma”.
Em Agosto de 2012, a ENH requereu ao
MINAG (Ministério da Agricultura) uma licença de DUAT para uma área de 25.731.14
hectares, sendo sete mil hectares para fábrica
de GNL e outras infraestruturas de apoio e
cerca de 18 mil hectares para urbanização.
Uma vez que a lei impõe que o titular da pasta da Agricultura só pode autorizar DUAT
cuja área requerida não excede 10 mil hectares, o pedido foi remetido à apreciação e
aprovação do Conselho de Ministros, em
Setembro de 2012. O Governo, por sua vez,
autorizou o ministro da Agricultura a aprovar
uma licença provisória de exploração de uma
área de sete mil hectares a favor da ENH,
contra aproximadamente 26 mil solicitados.
Para a autorização dos remanescentes 18 mil
hectares, o Governo solicitou à ENH a apresentação de um plano geral de urbanização
da área como uma das condições. O director
operacional da ENH garantiu ao SAVANA
que o plano geral de urbanização de Palma
já está concluído e brevemente será remetido
às autoridades competentes para apreciação
e aprovação.

Licença provisória do DUAT passa
da ENH para RBLL
Depois de obter a licença provisória do
DUAT, a ENH fez uma parceria com a
AMA 1 e juntas criaram a RBLL (Rovuma
Basin LNG Land, Lda), sociedade gestora da
licença do DUAT. “Neste momento, as duas
empresas detêm uma participação de 50%
cada, mas futuramente a sociedade vai conhecer novos sócios”, disse Silva. Uma vez que a
RBLL não era titular de nenhuma licença, o
Conselho de Ministros autorizou a transmissão da titularidade da autorização provisória
do DUAT (número 0039/2012) da ENH
para a RBLL. Os estatutos da RBLL preveem que os restantes operadores existentes na
região da bacia do Rovuma que pretendem
passar da fase de prospecção e pesquisa para
a fase de exploração e produção de gás natural, deverão tornar-se sócios desta sociedade
e consequentemente implementarem as suas
infraestruturas em parcelas de terras compreendidas na área do DUAT atribuído à RBLL,
mediante “simples autorização” do titular da
pasta dos Recursos Minerais. A percentagem
social do capital dos sócios então existentes
na RBLL será diluída proporcionalmente a
favor dos novos sócios.
Trata-se de um procedimento que visa garantir, por um lado, que não haja privilégios

ilegítimos aos primeiros operadores que irão
processar as suas reservas de gás natural e, por
outro, que a área seja usada em regime de exclusividade por um único operador (RBLL),
evitando-se a proliferação ao longo da costa
norte de Moçambique de infraestruturas da
mesma natureza isoladas.
A RBLL propõe-se a celebrar contratos de
cessão de exploração ou quaisquer outros
acordos semelhantes com os operadores de
concessões de pesquisa e produção de petróleo e gás para instalações de GNL e outras
aﬁns. Trata-se de um mecanismo que vai permitir que em tempo útil, uma vez obtidas as
necessárias autorizações legais exigidas para a
exploração de reservas concessionadas pelos
operadores petrolíferos, proceder-se à alocação a estes de parcelas de terra dentro da área
do DUAT titulada pela RBLL, para ediﬁcação das infraestruturas industriais necessárias
à liquefação do gás natural. Com esse procedimento, o Estado, através da ENH, E.P.,
vai manter o controlo da terra, pois uma vez
terminada a ediﬁcação de todas as infra-estruturas necessárias para o desenvolvimento
do projecto do GNL ao longo da vida de
cada concessão, as parcelas remanescentes do
DUAT serão desanexadas e registadas a favor
do Estado, ﬁcando à disposição para outras
utilizações.

Da RBLL à AMA 1
A 13 de Dezembro de 2012, Nelson Ocuane
(PCA da ENH, EP), mas já na qualidade de
administrador da RBLL, solicita ao ministro
da Agricultura a autorização da cessão de exploração da autorização provisória do DUAT
titulada pela RBLL, relativa a sete mil hectares localizados na península de Afungi (distrito de Palma) para ﬁns de indústria, a favor
da AMA 1.
O procedimento, segundo justiﬁcação do
requerente, visa permitir que a AMA 1, em
nome da RBLL e com ﬁnanciamento de
USD 3 biliões, do consórcio constituído pelos operadores petrolíferos Anadarko, ENH,
Mitsui, Videocom, Bharat e PTT, possa realizar todos os estudos geotécnicos, de engenharia, sócio-ambientais, em toda a área dos
sete mil hectares. Os estudos já em curso no
terreno visam determinar os melhores aproveitamentos e deﬁnição das parcelas que a
RBLL irá no futuro alocar a todos os operadores quando passarem à fase de produção,
para a implementação de infraestruturas de
liquefação de gás natural, sem necessidade de
cada um deles considerados de forma isolada proceder à realização do mesmo tipo de
estudos.
A cedência da titularidade de exploração da
autorização provisória do DUAT da RBLL à
AMA 1 visa igualmente permitir que a subsidiária de capitais norte-americanos apresente
juntos dos potenciais credores do projecto de
GNL a titularidade de terra como uma das
garantias para o acesso ao ﬁnanciamento.
Um dia depois (14 de Dezembro de 2012),
a ministra dos Recursos Minerais, Esperança
Bias requereu ao ministro da Agricultura que
autorize a RBLL a celebrar contratos de cessão de exploração sobre parcelas existentes na
área do DUAT por si titulado para a implantação de infraestruturas de GNL com operadores petrolíferos que se tornem sócios desta.
Em despacho datado de 19 de Dezembro
de 2012, o ministro da Agricultura, José Pacheco, aprovou o pedido da sociedade RBLL
para celebrar contratos de cessão de exploração sobre a área de sete mil hectares, com
vista à instalação de indústrias de processamento do gás natural e complementares pelos operadores elegíveis.

OPINIÃO

18

EDITORIAL

O Àm da paz?

N

ão era preciso nenhum esforço para perceber o semblante carregado do Reverendo Dom Dinis Sengulane, quando apareceu nas câmaras de televisão na noite desta segunda-feira, para se pronunciar
sobre os últimos desenvolvimentos em Satunjira, Gorongosa, onde
comandos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) arrasaram o local onde se encontrava o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.
Para a sua própria consolação, procurando encontrar o menos mal de uma
situação extremamente má, tentaria temperar o seu desconforto com algumas palavras que poderiam tranquilizar os que nunca acreditaram que os
homens de Deus também se zangam.
Não era uma questão pessoal, terá dito. “Não pensem que estou assim porque estive pessoalmente envolvido em esforços para evitar que isto acontecesse”, estamos a citá-lo de memória.
Mas no fundo do coração, como se costuma dizer, estava um homem profundamente magoado, sentindo-se traído por aqueles que o encorajaram a
lutar para ajudar a encontrar uma solução, mas que no seu íntimo sabiam
que não era exactamente isso o que pretendiam.
O nome de Dom Dinis Sengulane está intimamente ligado aos esforços
que conduziram ao Acordo Geral de Paz em 1992. E ciente das suas responsabilidades espirituais e patrióticas, voltou a envolver-se nessa missão
por vezes inglória, quando a paz voltou a mostrar-se frágil a partir dos
primeiros meses deste ano.
Juntamente com outras personalidades nacionais, a sua routina nos últimos
meses resumia-se a um vai-e-vém entre a Ponta Vermelha e os sopés da
Serra da Gorongosa, num exercício arriscado mas que teria como recompensa conseguir um entendimento político entre o governo e a Renamo.
Nenhum deles podia contemplar um desfecho tão dramático como este; o
ressurgimento de uma guerra que usaram toda a sua inteligência e sabedoria para evitar a todo o custo.
Parece estarmos a ouví-los dizer, em uníssono, que “fomos enganados”! O
governo, reiterando pela milésima vez que estava empenhado na preservação da paz, que não havia ninguém mais interessado no diálogo e no aprofundamento da democracia do que ele próprio, os encorajava a prosseguir
nos seus esforços genuínos de tentar uma aproximação. Não obstante ao
mesmo tempo estar a preparar-se para a guerra.
É uma aventura de grande risco, que pode vir a custar ao país mais do que
os benefícios que dela se espera.
O envolvimento das Forças Armadas num desentendimento que estava a
ser alvo de uma negociação revela claramente as intenções do governo de
romper com o processo negocial e obrigar a Renamo a fazer aquilo que
melhor sabe fazer: a guerra de guerrilha.
Vem conﬁrmar aquilo que já há muito se suspeitava. Que o governo estava
a assumir uma postura negocial que tornava claro que não estava nem tão
pouco interessado em negociar. E os seus propagandistas já nos tinham
anunciado da sua vontade de reduzir a Renamo à sua insigniﬁcância.
O que importa agora perguntar é, e daqui, para onde vamos? Há pessoas
que acreditam que esta demonstração de força por parte do governo marca
o início do ﬁm da era de Dhlakama como líder da Renamo. Já vinham
falando de uma “solução angolana”, em alusão à morte de Jonas Savimbi
pelas forças governamentais em Fevereiro de 2002.
Mas esses que defendem essas ideias apocalípticas ignoram o facto de que
Moçambique não é Angola; as condições que se obtinham em Angola em
2002 não são as mesmas que se obtêm em Moçambique hoje. Moçambique
avançou muito na construção da sua democracia, e não pode ser obrigado
a regredir nesses seus avanços por absurdas comparações que em nada se
assemelham ao nosso modelo de vida.
E mesmo que se consiga matar Afonso Dhlakama, como parece ser o objectivo destas acções, continuarão na mesa os assuntos políticos que a Renamo colocou, e sem a resolução dos quais a democracia em Moçambique
continuará a ser um projecto adiado.
Pode faltar clareza na forma como as coisas são colocadas, mas há muitos
moçambicanos, se não mesmo a maioria, que se revêem nas reivindicações
que a Renamo tem estado a apresentar. Não é só a Renamo que se tem batido pela necessidade de se despartidarizarem as instituições do Estado; não
é só a Renamo que vem exigindo que os órgãos de administração eleitoral
tenham capacidade de realizar as suas actividades obedecendo somente à
Constituição e outras leis do país, sem qualquer tipo de interferência político-partidária. Não é só a Renamo que exige a participação justa de todos
os moçambicanos no acesso às oportunidades económicas do país. Não é
só a Renamo que exige a maior ampliação do espaço de debate nacional;
não é só a Renamo que se insurge contra a repressão do pensamento livre.
Estas são questões pertinentes da nossa vida como cidadãos deste país, e só
a partir do momento em que o governo aceitar abordá-las com a necessária frontalidade, estará a nação moçambicana bem posicionada para seguir
o caminho de uma verdadeira democracia participativa. Uma democracia
que não é só multipartidária porque existem no país mais de 40 partidos
políticos, não importa qual é a utilidade de alguns deles para o processo
político nacional.

Cartoon
“Um bebé nasce
hoje, um gigante!”
-JULIUS MALEMA

Resumo da mensagem:
.....”Waaah!
Eu quero isso, não
importa como!
...Tente-me parar?
.....eff off

O “caso Diamantino Miranda”, o dumba-nenguismo
do nosso governo e a nossa moçambicanidade de
vidro em quatro pontos
Por Edgar Barros

1

. É uma interpretação manifestamente politizada, infantil e infeliz essa de chamarem
de “assunto de Estado” às declarações privadas do treinador de
futebol português, Diamantino Miranda, gravadas sem o seu
consentimento e proferidas no
calor de uma discussão pessoal havida apenas entre ele e um
jornalista desportivo. Diamantino
Miranda não proferiu o pretenso “insulto ao povo moçambicano” como representante do Estado português, meus senhores.
E mais, o objecto do “insulto”,
por mais generalizado que tenha sido, não é em nenhuma circunstância o povo ou o Estado
moçambicano. Ele aﬁrmou tais
palavras no contexto da discussão que travava com o jornalista e manifestando o seu
descontentamento,
indignação
ou frustração pelo modo como
o futebol moçambicano de alta
competição é gerido e como os
nossos jornalistas desportivos o
têm abordado no seu trabalho.
Pode ter sido extremista na generalização, como todo e qualquer
indivíduo o pode fazer no calor
de uma discussão. Meus senhores,
é tão verdade que há corrupção no
nosso Moçambola como que há
jornalistas que agem como autênticos mercenários, clubistas ou
intriguistas nas suas abordagens
desportivas, favorecendo ou prejudicando uns e outros.
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2. Os nossos governantes, particularmente os responsáveis pelo
“tens 48 horas para sair deste país,
c*******” demonstram, mais uma
vez, que se deixam agir por impulsos circunstanciais, subjectivos
e populistas nas suas decisões do
que por preceitos legais objectivos
e que visam em última instância a
reposição da justiça ou da verdade.
Diamantino Miranda disse o que
disse sem saber que estava a ser
gravado e sempre em reacção ao
que o jornalista aﬁrmava ou questionava, sem saber que estava a ser
atraído para uma ratoeira que seria
instrumentalizada, de má fé, para
que fosse elemento de prova e de
fundamentação para que o GOVERNO MOÇAMBICANO o
expulsasse sumariamente do país.
Isto é, no mínimo, patético!
3. Esses “moçambicanos de
gema” que estão com o cabedal
inchado de orgulho e a ter orgasmos múltiplos de satisfação
pela decisão governamental de
expulsão do treinador português
seriam capazes de sentir o mesmo
se eu andasse por aí a provocar
cidadãos estrangeiros e a gravar
clandestinamente as nossas conversas para que também sejam usadas
como prova para que a Ministra do
Trabalho - ou o Ministro do Interior, ou o Ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação - os
declarar “personna non grata” e determinar a sua expulsão imediata
do país? Francamente... Quantos
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cidadãos estrangeiros andam por aí,
em ambientes privados ou públicos,
a chamar aos nossos compatriotas
de nomes muito mais indignos e
degradantes, de forma indiscriminada e generalizada? Há chineses
que espancam cidadãos moçambicanos aqui. Há sul-africanos que
nos insultam a torto e a direito aqui
no nosso próprio país. Há brasileiros, nigerianos, vietnamitas ou angolanos que nos ofendem todos os
dias aqui. Não são expulsos em 24
ou 48 horas apenas porque não são
gravados em oﬀ record pelos nossos
jornalistas,não é verdade?
4. Acredito que os que se ofenderam e se têm insurgido pública e
veementemente contra as palavras
ditas por Diamantino Miranda, em
FÓRUM PRIVADO, são mesmo
os ladrões a quem ele se referia. Ou
têm relações directa com os visados. Ou têm pendentes históricos
de socialização com os portugueses.
Admira-me muito que só tenho estado a ver reacções condenatórias,
muitas delas sem fundamentação
racional objectiva, apenas de alguns
jornalistas, dirigentes desportivos,
membros do Governo moçambicano e um ou outro “moçambicano
de gema” com indisfarçáveis nuances xenófobas à ﬂor da pele... Nem
eu, nem a comunidade desportiva
no geral ou os restantes mais de 22
milhões de moçambicanos se têm
insurgido, em público ou em privado, contra Diamantino Miranda...
Porque será?
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João Mosca

Riscos e vantagens da economia moçambicana

O

s investidores têm sempre em
consideração o grau de risco
da actividade onde pretendem
investir e onde exercem as suas
actividades. Os países constituem o
contexto geral do risco económico. Países de risco baixo, signiﬁca, no essencial, entre outros aspectos, a existência
de ambientes favoráveis para o negócio
(doing business), a segurança da estabilidade política, social e macroeconómica,
burocracias eﬁcientes e transparentes,
mercados pouco intervencionados mesmo que regulados, ambiente concorrencial e valores éticos nas relações negociais.
Com base na análise de risco, os investidores têm maior ou menor expectativas
para a realização dos seus projectos. Os
riscos avaliados reﬂectem-se pelo menos
nos seguintes aspectos:
A garantia de seguros, podendo estes assumir diferentes formas, nomeadamente a cobertura política, créditos estatais,
seguros ou resseguros internacionais.
Projecção do investimento com períodos curtos de retorno de capital, como
forma de reduzir os riscos, reﬂectindo-se no aumento da produção inicial e
maiores lucros e, consequentemente, na
elevação dos preços dos bens e serviços
ao consumidor. No caso da extracção
de recursos naturais, a lógica será a de
alcançar rapidamente o máximo da produção nos primeiros anos de actividade.
Previsão de taxas de lucro mais elevadas
como forma de cobertura de eventuais
concretizações dos riscos e redução das
perdas, no âmbito do princípio de negócios de elevado risco possuírem possibilidades de altas taxas de rentabilidade
(caso o risco não se concretize). O contrário também é geralmente verdadeiro:
os investimentos de risco baixo estão associados a taxas baixas de rentabilidade.
Moçambique é um país de risco? Todos
os países têm diferentes graus de risco.
No caso de Moçambique quais são esses
riscos?
Primeiro, gostemos ou não, a eventualidade de situações de conﬂito com diferentes níveis de violência armada, é uma

realidade, Oxalá fosse uma ﬁcção.
Segundo, Moçambique continua sendo
um país com muita pobreza. Segundo
os estudos de 2002 e 2008, o número
de pobres aumentou signiﬁcativamente. Como convencer alguém, que uma
realidade com perto de 57% de pobres,
é socialmente estável. O número de
desempregados aumenta, mesmo que a
economia gere algum emprego formal
(o número de entrantes no mercado de
trabalho, devido ao crescimento demográﬁco, é superior ao número de empregos criados). Por mais que as forças de
repressão, controlo social e propaganda
política apaziguem temporalmente o
mal-estar e a indignação, as condições
de instabilidade permanecem latentes.
É o que se designa metaforicamente por
bomba-relógio.
Terceiro, não se pode descartar a possibilidade de conﬂitualidades sociais.
Múltiplos e constantes problemas surgem com os reassentamentos nas explorações mineiras e ﬂorestais, nas zonas
turísticas na costa, quando se constroem infra-estruturas, como são os casos
da ponte da Catembe, da circular de
Maputo ou de um centro de saúde na
Matola, além de inúmeros casos semelhantes por todo o país. Não se é contra
os reassentamentos quando se está em
causa o desenvolvimento, estando-se
ou não em concordância com o modelo
económico. O que se observa é a forma
muitas vezes arrogante, não transparente, abusiva e sem respeito pelos cidadãos
e pelos seus bens, com contratos muitas vezes não escritos e não cumpridos.
Quando as pessoas são reassentadas
para piores condições de habitação e
produção, de proximidade dos mercados
e de acesso aos serviços públicos, têm
toda a legitimidade de reivindicar os
seus direitos.
Quarto, o doing business e a competitividade económica, segundo as organizações internacionais especializadas, têm
piorado nos últimos anos. O mesmo
acontece com o ranking do desenvolvimento humano.
Quinto, existem variáveis macroeconó-

micas que não são favoráveis ao investimento. Taxas de juro acima de 20% encarecem sobremaneira o investimento.
A inﬂação oﬁcial não corresponde com
aquela que existe para os segmentos sociais de renda média, e esta, é alta e com
grande variabilidade. O aumento do
déﬁce público sem recursos externos, da
dívida pública e do peso dos gastos do
Estado como percentagem do PIB, não
são certamente indicadores de conﬁança para os investidores. O aumento do
déﬁce alimentar na balança comercial
indica que a economia não é capaz de
produzir alimentos suﬁcientes, mantendo-se em situação de dependência e de
déﬁce de soberania alimentar. A insigniﬁcante (cerca de 5% do PIB), poupança
nacional tem sido uma das razões para
que o capital nacional tenha uma participação insigniﬁcante nos grandes projectos e para as limitações na formação
de clusters.
Sexto, Moçambique é muito escasso em
infra-estruturas para ﬂuxos tão grandes
de mercadorias da produção dos megaprojectos, como é o caso do carvão. Elas
são hoje uma das razões dos incumprimentos das metas de escoamento de
carvão e motivo de preocupação dos
investidores.
Oitavo, a burocracia moçambicana é
considerada, sobretudo pelos pequenos
e médios investidores, como ineﬁciente
e a corrupção é um cancro que se generaliza a todos os níveis.
Finalmente e não menos importante, a
economia moçambicana possui um elevado grau de vulnerabilidade às mudanças e choques externos. Mudanças nos
preços internacionais podem provocar
saídas e retracção do investimento, despoletar a doença holandesa, diﬁcultar a
importação com consequências sobre
o abastecimento alimentar, reduzir a
produção dos sectores exportadores e
daqueles que dependem de recursos externos (equipamentos, matérias-primas,
técnicos, conhecimento, etc.).
Não obstante estes riscos, pergunta-se
porque Moçambique é um dos países
africanos que mais atrai o investimento

Tal pai tal Àlho

H

á coisas que nos reconfortam. E na maior
parte dos casos, nem
são coisas grandes. No
fundo, são pormenores.
Mas também temos que reconhecer que as coisas grandes
são feitas de pormenores, ou
seja, de pequenas coisas todas
juntas. Como diz a sabedoria
popular: “A grandeza é uma
manta de retalho”.
Tem estado a chuviscar muito
durante estes dias na Cidade de
Maputo. O que eu acho uma
estupidez da parte do Criador,
uma vez que Outubro não é
mês para este tempo assim.
Mas no fundo tiro um prazer

muito grande, porque não gosto
dos pretos que vão à praia aos ﬁns-de-semana na Costa do Sol com
milhares de carros. Ficam lá um dia
inteiro e nem chegam a entrar no
Oceano Índico. A curtição deles
é estacionar os carros, cada carro
com a sua música, todos os decibéis à solta, a comer magumba em
quantidades industriais e a beber
três-cem em toneladas métricas, e
a falar de prostitutas e de futebol.
Seja como for, ainda há gajos bons.
Na terça-feira desta semana, eu a
sair de casa com as minhas botas
velhas e cardadas, preparado para
apanhar mais uma molha daquele
chuvisco molha tolos, ouvi uma buzina. Nem liguei. O dono do carro

directo estrangeiro?
Primeiro, porque existem importantes
stocks de recursos naturais (gás, carvão,
pedras preciosas, ouros e eventualmente petróleo e diamantes), e potencial de
produção de energia eléctrica, que possuem novos mercados, sobretudo das
novas economias emergentes. E tudo
indica que Moçambique tenha algumas
vantagens, sobretudo as relativas às distâncias entre os locais de exploração e
os portos de embarque e entre estes e
os destinos consumidores, ao preço do
factor trabalho (salários), os benefícios
ﬁscais, entre outras. Os grandes investimentos integram-se em estratégias económicas e diplomáticas alargadas entre
países e, por isso, possuem cobertura
política/governamental e diplomática,
que reduz os riscos de incumprimento
ﬁnanceiro, de protecção da propriedade
e dos contratos, de facilitação operacional e, se necessário, existem excepcionalidades legais.
Segundo, o discurso político, os políticos e empresários moçambicanos, estão abertos ao investimento, por várias
razões: (1) haver a consciência da baixa capacidade ﬁnanceira, técnica e de
conhecimento local; (2) alguns, com o
intuito de desenvolverem o país ou simplesmente acumularem riqueza para os
próprios, respectivas famílias, grupos
de interesses e de alianças de diferentes
naturezas, pretendem ganhar dinheiro
e eventualmente obterem rendimentos
ilícitos ou à custa do argumento do “conhecimento local”; (3) constituírem-se
grupos económicos associados à política
como forma de reprodução do poder
numa perspectiva inter-geracional.
Terceiro, porque o país cresce (o que
transmite por si só uma boa imagem),
sem se questionar acerca do padrão e
dos ricos desse crescimento sem desenvolvimento, coisa que não importa
aos investidores e a muitos dos países e
agentes de cooperação. Talvez também
por isso, o poder evita a confrontação no
debate económico, de desenvolvimento
e dos aspectos sociais da actualidade.
Quinto, como diria algum diplomata,
apesar de tudo, em Moçambique há
mais liberdade económica, mais estabilidade social e … o governo ainda é

pressionável pela comunidade internacional, considerando os níveis de dependência do orçamento e do investimento.
Isto é, Moçambique, comparativamente com outros países possuidores de
recursos, não é assim tão mau. Possivelmente, comparando com Angola,
Congo, Nigéria, Sudão ou Zimbabwe
(em sequência alfabética). Será que os
moçambicanos ﬁcam confortados com
estas comparações? Samora, no porto
da Beira, criticou o então Ministro dos
transportes pelo estado de organização
e sujidade do porto. Este respondeu
que, mesmo assim, estava melhor que o
porto de Dar-es-Salam, ao que Samora
retorquiu porque não comparava com o
porto de Hambugo.
O que foi acima referido pode ser mais
ou menos aceite pelo leitor relativamente aos grandes projectos. E o pequeno e
médio investidor?
Este tem de confrontar-se com o “outro” Moçambique que as multinacionais
não conhecem. E que as elites também
não conhecem na realidade, ou ﬁngem
não conhecer. Com as diﬁculdades de
obtenção de crédito. Com uma burocracia pouco eﬁciente e eﬁcaz e onde
as habilidades de obtenção de renda se
generalizam, fazendo elevar os custos
de transacção. Com a corrupção. Com
um tecido empresarial de prestação de
serviços às empresas de qualidade baixa e com preços altos. Com uma força
de trabalho pouco qualiﬁcada. Com a
concorrência da economia informal e/
ou de monopólios estatais. Com algum
xenofobismo. Com a qualidade dos serviços de saúde e de educação. Com a
insegurança dos cidadãos sobre os quais
existem percepções de riqueza. E muitos outros aspectos.
Mas apesar destes pesares, o pequeno
e médio investidor continua a chegar
a Moçambique. Porque há crise em
alguns países mais desenvolvidos. Porque o empresariado nacional não possui
capacidades e os poucos que possuem
alguma capacidade sustentam e viabilizam os seus negócios com base nos conexions políticos. Porque os investidores
produzem essencialmente bens e serviços para uma elite local e expatriada,
fazendo aumentar o custo de vida por
encima de muitas capitais europeias.

carlosserra_maputo@yahoo.com
http://www.oﬁcinadesociologia.blogspot.com

parou, desceu e disse: “Olha
lá, Fernando, já não se cumprimentam os amigos? Era o
Pedro Salvador, recém regressado das Europas”. Perguntou:
“Aonde vais?” Eu disse: “Vou
beber um copo numa tasca
ao lado da Electricidade de
Moçambique”. Ele disse: “Tá
bem, entre no carro, vou te levar para lá”. Foram 20 minutos
de carro, a ouvir boa música, a
rir, a conversar e isso salvou o
meu dia.
No fundo, se Deus é maluco,
eu sou uma criatura dele. De
onde se pode deduzir que o
caso de Fernando Manuel e de
Deus, tal pai tal ﬁlho.

Opções

S

e analisarmos o geral
do que se pensa e escreve sobre como melhorar o social, aqui ou
em qualquer parte do mundo,
veriﬁcaremos com facilidade
que o paradigma dominante é
este: “mudemos as pessoas para
mudarmos o sistema social no
qual vivemos”.
É muito mais raro que defendamos estoutro paradigma: “mudemos o sistema social no qual
vivemos para mudarmos o tipo
de pessoas que queremos”.
No primeiro caso, fazemos tá-
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bua rasa do sistema no qual vivemos para erigirmos em solução a individualidade, tornada
excepcional, das pessoas; no segundo, estamos conscientes de
que nenhuma individualidade
existe fora das determinações
de um determinado sistema
social e do modo pelo qual este
é produzido e reproduzido.
Resumamos as duas opções:
acreditar que um sistema de
vida melhora com pessoas diferentes ou acreditar que pessoas
diferentes nascem com um sistema diferente de vida.
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Moçambique: de volta à guerra

A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

Por João Carlos Barradas*

N
O caldo entornou-se

D

esta vez o caldo entornou-se.
O que era previsível aconteceu.
Ninguém se põe a comprar
armamento, em grandes quantidades se não tiver intenção de o utilizar. E de o fazer a curto prazo.
E a concentração de forças militares e
policiais à volta da base em que se encontrava a residir Afonso Dhlakama
não enganava ninguém que não quisesse ser enganado. O pretexto usado,
de que era para proteger o dirigente da
Renamo, na sua qualidade de membro
do Conselho de Estado, mostrou agora
o que valia. Para proteger Dhlakama
bombardearam a sua base com armas
pesadas. Interessante forma de protecção...
De positivo este desgraçado acontecimento só teve um aspecto: desmascarar o discurso de amor à Paz com que
cansam a garganta todos os dirigentes
da Frelimo e do Governo desde o topo
à base.
Procurando, como em tantos outros
aspectos (todos eles maus, de resto)
imitar os seus camaradas angolanos, os
nossos políticos/militares/empresários
tentaram decapitar a Renamo como o
MPLA fez com Jonas Savimbi. O que,
pelo menos por agora, não conseguiram.
O que parece terem conseguido foi retirar do comando das forças da Renamo o homem que, melhor ou pior, ia
conseguindo manter as suas forças em
posição de defesa e não de ataque. Os
resultados disso, para todos nós, irão
ser conhecidos nos próximos tempos.

SACO AZUL |
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E não devem ser nada bons. Os vários
pequenos ataques que já ocorreram depois da ocupação de Satunjira são disso
já um prenúncio.
Mas qual será o objectivo por trás desta
estratégia belicista? O que pretendem
os que, claramente, não querem que o
país viva em Paz? De que maneira é
que a guerra serve os seus interesses?
Talvez não demoremos a saber, na medida em que, muito provavelmente,
isso pode ter a ver com os processos
eleitorais que se aproximam.
De qualquer forma o que se pode já
dizer é que, com a fantochada das sessões do diálogo, em que a delegação do
Governo se sentava apenas para dizer
que não a tudo o que a Renamo propunha, com a compra desenfreada de
armamento e, agora, com a ocupação
da base central da Renamo, o Governo
esteve, permanentemente, a empurrar o
país para a guerra. E isso tem que ser
condenado de forma severa.
A sociedade tem que se unir para travar esta caminhada para o abismo. E
isso deveria começar dentro do próprio
partido Frelimo, força política que domina o Estado. Se é que ainda existe
força para isso numa organização em
que o actual grupo dirigente ocupou
todos os lugares de poder, afastando
as vozes críticas e fazendo entrar, em
magote, os lambe-botas, numa ofensiva
em que não fomos sequer poupados ao
ridículo da eleição da “antiga combatente” e recente empresária Valentina.
Preparemo-nos que os próximos tempos vão ser difíceis...

um país miserável, corrupto q.b. e com rios
de dinheiro para dar a ganhar, Dhlakama
mais depressa será morto pouco lamentado
do que parceiro menor no grande esquema
da prosperidade que calhará a uns quantos.
Um ano depois de Afonso Dhlakama ter acantonado
os seus guerrilheiros na Gorongosa o conﬂito entre
a Frelimo e Renamo está ao rubro com ameaça de
retorno à guerra civil.
A intensidade e duração do confronto vai depender
dos apoios que Dhlakama consiga mobilizar entre
as populações rurais e os deserdados dos centros urbanos em Tete, Sofala, Manica e Nampula, províncias onde a inﬂuência da Renamo poderá revelar-se
maior.
Há ampla margem de manobra para o aliciamento
de descontentes, pois mais de metade dos 25 milhões
de moçambicanos subsiste abaixo da linha de pobreza: 54,7% segundo o último apuro oﬁcial de 2009
-- com relevo para a degradação das condições de
vida na Zambézia -- que constata ter sido impossível a partir da primeira década deste século reduzir
disparidades sociais e o número absoluto e relativo
de indigentes.
De todo o país chegam notícias de actos de banditismo, linchamentos, caça a bruxas e feiticeiros, e na capital os motins de 2008 e 2010 obrigaram o governo
a desistir de aumentos de produtos básicos como o
pão ou serviços essenciais como os deploráveis transportes públicos.
Os novos ricos de Maputo, entretanto, começam a
emular os tiques de seus confrades de Luanda, mas
Moçambique ainda queda atrás de Angola no Índice
da “Transparência Internacional”
De Pemba a Maputo não há, por enquanto, multimilionários para apresentar e entre 176 estados considerados na percepção da corrupção Moçambique
é 123.º na tabela face à bem mais degradada 157.ª
posição de Angola.

O quinhão da Renamo
O acordo de paz moçambicano assinado em Roma
em 1992 resultou da exaustão dos combatentes e não,
conforme veio a suceder uma década depois em Angola, de um triunfo militar sobre um inimigo desbaratado e desorientado pela morte do seu líder carismático.
Desaparecidos o apoio da Rodésia de Ian Smith
e da África do Sul que sustentaram desde 1975 a
guerrilha de André Matsangaissa e, após a sua morte
em 1979, de Dhlakama, a Renamo persistiu numa
guerrilha destrutiva em que a única exigência política
compreensível passava por uma partilha de poder e
eventuais receitas da exploração de recursos naturais.
A Frelimo, por sua vez, descartou o marxismo-leninismo, mantendo, contudo, as alavancas do poder estatal e dos negócios, apoiada nas ajudas internacionais.
Dádivas e empréstimos a juros favoráveis no ano
passado deveriam equivaler a 41,4% do orçamento,
mas por contrariedades diversas, incluindo a recusa
de países como a Holanda a subsidiarem programas

sem garantias de transparência e supervisão independente, ﬁcaram pelos 27% da despesa pública a
acreditar no ministro das Finanças, Manuel Chang.
Depois de 1992, Dhlakama, sem base regional segura ou recursos económicos próprios – nunca contou
com os diamantes que sustentaram Jonas Savimbi –,
viu o grosso do dividendo da paz ser repartido pelas gentes da Frelimo que garantiram igualmente os
principais comandos militares e evitaram sempre que
possível a integração paritária de antigos guerrilheiros.
A Renamo foi incapaz de se aﬁrmar nas sucessivas
eleições e não apenas por causa dos recenseamentos
privilegiarem áreas favoráveis ao governo, a distribuição de locais de voto prejudicar a oposição ou devido
ao sistema de clientelismo alimentado pelo estado.
A principal razão do fracasso de Dhlakama nas eleições presidenciais de 1994, 1999, 2004 e 2000 tem
que ver com a incapacidade de formular alternativas
políticas coerentes e agitar recorrentemente a ameaça
de retorno à contestação armada.

Há dinheiro a ganhar
A exasperação de Dhlakama, chefe sem pecúlio para
distribuir, tornou-se cada vez maior à medida que
começaram a entrar nos cofres do estado e em negócios paralelos as receitas das concessões de carvão
e, em particular, de gás natural cujas explorações “oﬀ
shore” na estimativa governamental poderão propiciar 5,2 mil milhões de dólares em 2026.
Apesar da carência de mão-de-obra especializada, da
insuﬁciência da produção e abastecimento de electricidade, da péssima rede ferroviária e rodoviária, da
degradação e mediocridade de instalações portuárias
e aeroportuárias, o investimento estrangeiro passou
de 2,6 mil milhões de dólares em 2011 para 5,2 mil
milhões de dólares no ano passado.
As estatísticas moçambicanas são a ironia de um país
que crescerá este ano mais do que a média de 8% que se
vem veriﬁcando desde 1996, mas classiﬁcado na 185.ª
posição entre os 187 países recenseados no “Índice
de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas”.
Moçambique terá agora de passar pelo boicote da
Renamo às eleições autárquicas de Novembro, tal
como ocorreu em 1998, e caberá à Frelimo, sobretudo se tiver a inteligência de cativar o “Movimento
Democrático de Moçambique” de Daviz Simango,
criar condições para isolar Dhlakama e apresentar
um sucessor aceitável a Armando Guebuza em 2014.
A Frelimo diﬁcilmente conseguirá sufocar a Renamo
a curto prazo e um forte incremento do banditismo e
da insegurança é de esperar, mas num país miserável,
corrupto q.b. e com rios de dinheiro para dar a ganhar, Dhlakama mais depressa será morto pouco lamentado do que parceiro menor no grande esquema
da prosperidade que calhará a uns quantos.
* Jornalista
barradas.joaocarlos@gmail.com
http://maneatsemper.blogspot.pt/

Por Luís Guevane

Discurso reconciliatório: precisa-se!

T

odos os dias compramos jornais e
revistas, acompanhamos a abertura
e o fecho de telejornais nos vários
canais nacionais, procuramos coincidir o nosso quotidiano laboral com os
noticiários emitidos pelas rádios, esforçamo-nos em actualizar as nossas conversas,
…fazemos tudo isso e muito mais em busca de notícias e/ou informações que nos
inspirem na promoção da reconciliação
entre compatriotas. O que é que, de facto,
nos é dado a consumir: produtos jornalísticos construtores de reconciliação ou de
exacerbação de um marketing conducente
à promoção de ódios entre moçambicanos? O ideal seria a primeira opção.
O aumento da demanda relativamente a
notícias promotoras de paz parece não encontrar a respectiva oferta por parte da imprensa, no seu todo. O preço da paz entre

moçambicanos está no diálogo. Nesta ordem
de ideias, para minimizar o erro de generalizações, diria que a imprensa pública, por razões
óbvias, tem um papel acrescido, ainda que não
exclusivo, em posicionar-se na dianteira desse
processo. Cabe-lhe a promoção e protecção
consciente, imparcial e desinibida da paz que
promova o desenvolvimento e não daquela que
produza um efeito contrário.
Procurar a paz e não estar interessado nela
pode explicar, aliás, explica claramente a razão
dos sucessivos falhanços nas variadíssimas rondas negociais (estas, na sua acepção mais antónima do termo). De que paz é que se falou
nessas “rondas”: da mesma paz que aos eleitores
preocupa ou daquela que enervava os “negociadores”? Como a imprensa interpretou a serena
monotonia dos sucessivos impasses? Daquilo
que se abordou em termos de vontade de se
dialogar o que é que se cumpriu? Ficou-se pela

intenção. Agora que o cheiro à pólvora começa
a ser uma certeza nacional ﬁcam as saudades
pelos impasses. Mil vezes estes do que uma situação de guerra.
Todos os dias compramos e consumimos o produto gerado pela imprensa pública e privada no
sentido de encontrar alguma luz, alguma paz
de espírito, alguma verdade que não tenha pés
de barro, …alguma prática de reconciliação que
promova e/ou inspire o entendimento entre
moçambicanos e que, por essa via, evite a morte
de moçambicanos sem direito a fotograﬁa nas
“páginas necrológicas” dos jornais, morte sem
direito a uma salva de canhões, sem direito à
nossa bandeira a cobrir as suas urnas. Tudo
porque priorizou-se o impasse como principal
bandeira.
A imprensa pública e privada, de acordo com a
postura defendida, encontra nessa bandeira as
rimas que a ajudam a deﬁnir o jornalismo do

ponto de vista de imparcialidade, isenção,
relação custo-benefício, etc. Escolher entre
informar e desinformar (ou não informar)
pode-se constituir num dilema para um
determinado tipo de imprensa ainda não
completamente comprometida com a racional necessidade de promoção intencional da
paz em Moçambique. É crucial que os “jornalistas” dessa mesma imprensa se transformem, de facto, em jornalistas e percebam a
urgência dessa mudança.
Cá entre nós: o papel da imprensa, no seu todo,
num país tenso como o nosso deve ser, inequivocamente, o de promoção de paz. O discurso
reconciliatório, avantajado pelo código de ética
jornalística, precisa de maior espaço, maior visibilidade, maior ganho de musculatura contra
os fortes tentáculos da censura (seja esta explícita ou não).
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Lições da conferência sobre futebol
Por Zaqueu Massala

D

urante dois dias, desportistas, agentes desportivos,
governo, jornalistas, árbitros e outros fazedores
do desporto ﬁzeram uma reﬂexão
sobre a problemática do chamado
desporto-rei. Dos acesos debates,
saíram ideias e recomendações que
podem contribuir para o crescimento do nosso futebol.
Muitos foram os assuntos tratados,
conforme os temas previamente
seleccionados, mas a tónica dominante girou à volta de:
Dirigentes desportivos que raramente vão aos campos de futebol
ou outros recintos desportivos;
de dirigentes ou treinadores que incitam à violência;
da necessidade de se incluir no desporto especialistas em diversas áreas, desde psicólogos a antropólogos;
De polícias que vão aos campos na
condição de adeptos e que no lugar
de realizarem as actividades que os
levam aos recintos desportivos passam a meros espectadores;
de polícias que não estão preparados para impedir uma situação de
instabilidade nos recintos desportivos;
De campos que não reúnem condições para a prática desportiva;
Da necessidade de se fazer uma introspecção, no sentido de se ver até
que ponto a atitude dos próprios
dirigentes contribui para cenas de
vandalismo, como a abertura tardia dos portões nos dias de jogos,
a venda de bilhetes acima das capacidades dos respectivos recintos
desportivos. E o exemplo paradigmático é o último Africano de basquetebol, em femininos;
Da necessidade de haver mais diálogo entre os fazedores do nosso

O

Entretanto, em contacto com o
SAVANA, esta terça-feira, aquele técnico, que substitui no cargo
o polémico Abdul Omar, que se
encontra a cumprir uma pena por
agressão ao árbitro, mostrou-se surpreso com o seu afastamento.
“Conﬁrmo que já não sou treinador
principal do Clube de Chibuto, fui
afastado e não conheço as razões
que ditaram essa situação”, disse.
Ante à nossa insistência o técnico
respondeu: “Eu estou surpreso, é
tudo o que lhe posso dizer. Já me
ligaram os seus colegas de outros
jornais, mas disse-lhes exactamente

Desportivo a um
passo do Moçambola

O

Desportivo de Maputo, que esta semana defronta a AD
Maxixe, está a um
passo de regressar ao Moçambola do próximo ano.
Nesta ronda, já com o Ferroviário de Pemba apurado,
a incerteza é em relação à
zona centro.

O futebol, o ópio do povo, esteve em debate

desporto;
Da necessidade de os atletas potenciarem a sua formação proﬁssional;
da necessidade de haver maior
abertura no desporto, e ao mesmo
tempo passar-se de teoria à prática
por forma a se evitar que passemos
a vida a lamentar;
Da falta de infra-estruturas ou de
espaços para o desenvolvimento
das modalidades desportivas;
Da necessidade de se combater a
venda junto aos recintos desportivos de bebidas alcoólicas;
Da necessidade de os dirigentes
desportivos passarem a conhecer as
normas do jogo;
Da necessidade de a arbitragem
melhorar o seu desempenho;

Assim…
Fazendo jus ao lema da conferência, “Por um Futebol Inclusivo e
Abrangente”, ﬁcou demonstrado
que caso se observe e se aplique
correctamente os dispositivos legais
existentes, não restará mais espaço
para alguns dos problemas que minam o nosso futebol.

Victor Pontes surpreso
com o afastamento

Clube de Chibuto, uma
colectividade que entrou
para a história do futebol
moçambicano ano passado
quando pela primeira vez passou a
competir no Moçambola, a maior
prova futebolística nacional, acaba
de afastar do comando técnico, o
português Víctor Pontes.
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isso”. Mas não descarta a hipótese
de oportunamente vir abrir o livro.
Sabe-se que o Clube de Chibuto
tem a manutenção no Moçambola quase que garantida, para além
de poder chegar à ﬁnal da Taça de
Moçambique, proeza que consegue
pela primeira vez. E mais ainda: por
diversas vezes chegou a comandar
o Moçambola, deixando para trás
verdadeiros colossos do nosso futebol.

Não tirei pão a ninguém
Entretanto, o técnico Mussá Osman, outra velha raposa do nosso
futebol, é quem vai substituir Victor Pontes. O treinador disse não
ter tirado o lugar de Victor Pontes
uma vez que antes do técnico português vir ao país ele já tinha assinado contrato com o Chibuto.
“Já pertencia ao Chibuto muito
antes da vinda de Victor Pontes,
quero que isso ﬁque bem claro para
dissipar prováveis equívocos”.

O governo através de Carlos de
Sousa, vice-ministro da Juventude
e Desportos, explicou que o encontro foi uma oportunidade que
juntou vários fazedores de desporto
a nível nacional, e que os objectivos esperados na conferência foram
atingidos.
“Temos que nos unir para trabalharmos em conjunto tomando em
conta que o desporto não pertence
a ninguém, mas sim a todos nós“.
Já para o inspector do MJD, José
Dimitri, apesar de existir lei que regula a segurança dos recintos desportivos, a mesma ainda continua a
ser um desaﬁo para todos.

Jogos da zona sul: Desportivo-ADM, MG-Samora
Machel, Incomáti- Estrela
Vermelha, e Ferroviário de
Inhambane - Ferroviário de
Gaza.
Em termos de classiﬁcação
actual, o Desportivo lidera a prova com 25 pontos;
seguindo-se o Estrela Vermelha com 18 pontos; Ferroviário de Gaza, com 15;
Incomáti-15;
ADM-14;
Ferroviário de Inhambane - 5 ; Samora Machel - 4
pontos e por último MG da
Matola, 0 pontos.

Para a próxima jornada estão agendados os seguintes
jogos da zona norte: UP de
Lichinga - AD de Cuamba;
Benﬁca de Monapo - Ferroviário de Pemba; e por
ﬁm Ferroviário de Nacala
– Desportivo de Mueda.
Na zona Centro estão programados os seguintes desaﬁos: Águias de Angónia
- Palmeiras; Ferroviário de
Quelimane - FC da Beira;
Chimoio FC - Textáfrica ;
e por ﬁm Sporting da Beira
- FC Angónia.
Em termos da classiﬁcação;
o Ferroviário de Quelimane
lidera a prova com 19 pontos, seguido pelo Textáfrica
com 18; Chimoio FC-17;
Palmeiras de Quelimane
-15; Sporting da Beira -12;
FC da Beira-10; Águias de
Angónia-7; e FC de Angónia com (0) pontos. Zaqueu Massala

Machanguane defende
preservação de talentos
Por: Zaqueu Massala

A

basquetebolista
moçambicana
Clarisse
Machanguane apela à
preservação de talentos,
respeito e educação no desporto.
Ela fez este pronunciamento há
dias, em Maputo, durante uma
cerimónia de homenagem ao
presidente da Autoridade Tributária, Rosário Fernandes.
Segundo Machanguane, o desporto é uma cultura de um povo
ou de uma nação, daí que deve ser
respeitado e preservado.
Aliás, segundo explicou, o basquetebol é uma modalidade que
para além de ser disputada para
ganhar um troféu ou uma medalha serve também como um meio
de convívio entre vários povos de
diferentes nações.
Observou que o desporto deve
andar em paralelo com a educação, porque um atleta que não vai
a escola e só se limita a jogar, não
terá nenhum desenvolvimento
no futuro.
Machanguane que terminou a
sua carreira no Afrobasquete,
evento realizado recentemente
na capital do país, entende ser
necessário que os clubes apostem
nas camadas de formação.
“É preciso que os clubes intensiﬁquem os novos talentos a partir

das escolas, porque é lá onde podem
ser encontrados jovens com talentos”, anotou.
Ela aﬁrmou que enquanto atleta
conheceu vários países do mundo
jogando basquete e em parte graças
à sua boa educação e respeito que
manteve com os treinadores, clubes,
até federações.
“É preciso que os clubes saibam valorizar os novos talentos porque eles
são o futuro de futebol. A educação
e o respeito são fundamentais para
um atleta que se quer tornar campeão”.
“Se hoje eu sou uma atleta de referência a nível nacional e internacio-

nal, é porque sabia dar valor e
respeito à própria modalidade
assim como aos meus treinadores”, observou.
Ajuntando: “o desporto deve
ser acompanhado com a educação escolar, porque um atleta
que não estuda é difícil respeitar e valorizar as próprias normas desportivas”.
Por isso, “os clubes devem tomar a iniciativa de buscar os
jogadores nas escolas e ajudar
a desenvolver. Eu acredito que
isso é possível, porque temos
muitos jovens dotados de talentos que estão nas escolas”.
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Não há Universidade sem
Ensino e Aprendizagem

D

ecorrem desde passada
quinta-feira as II Jornadas
Cientíﬁcas do Instituto
Superior de Artes e Cultura (ISArC). Na abertura oﬁcial do
evento, o Director-geral, Filimone
Meigos, disse que o alcance dos
objectivos desta instituição depende de uma conjugação perfeita de
três elementos: Professor, Conteúdo e Estudante, trinómio que
remete a Ensino e aprendizagem,
Investigação e Extensão.

ISArC tem como objetivo formar pessoas capazes de participar do desenvolvimento social

versidades deve ser estendido à
comunidade, pois, sem isso, as instituições de ensino superior estarão
a formar doutores sem bagagem e
sem nenhuma serventia para a sociedade”.
Continuando no seu discurso, o
Director-geral apelou aos estudantes a deﬁnirem os seus objectivos
dentro da academia e a se questionarem constantemente sobre que
competências querem adquirir e
o que pretendem com isso, pois, o
ISArC tem como objectivo formar
pessoas capazes de participar do
desenvolvimento social, sendo capazes de responder às expectativas
depositadas sobre elas.
No primeiro dia das II jornadas,
foram apresentados e debatidos
vários temas, tais como: O Papel
das Indústrias Culturais na promoção da arte e cultura moçambicanas, por Boaventura Afonso,
docente; A Timbila como factor
dinamizador da economia local

no Distrito de Zavala, por Estêvão
Filimão, Director da Faculdade
de Estudos da Cultura; A Lei do
Mecenato, por Moisés Manhique, funcionário da Autoridade
Tributária; Economia criativa e
desenvolvimento económico, por
Roberto Isaías, estudante; O Contributo da Companhia Nacional
de Canto e Dança na cooperação e
promoção cultural externa – 19792012, por Pedro Nhacota, Fernando Fernando, docente e estudante,
respectivamente; O Papel da Arte
na formação do indivíduo em Moçambique, por Hamilton Membir;
O papel do Designer na promoção
dos produtos nacionais: Embalagem nacional, por Elísio Bajone;
Mecanismos de ﬁnanciamento à
cultura: Estudo de caso da Cidade
de Maputo, 1994-2013, por Maria
Manjate; e Preservação dos valores
Culturais e salvaguarda para futuras gerações, por José Andrade.

Festival do batuque na FEIMA

O

Festival Municipal do
Batuque vai premiar no
próximo dia 9 de Novembro na FEIMA, os grupos
vencedores da oitava edição. Actualmente, decorrem as fases intermédias que vão culminar com a
indicação dos grupos ﬁnalistas, dos
quais três serão premiados.
Eldorado Dabula, Director do
Centro Cultural Ntsindza, aﬁrma que o Festival Municipal do
Batuque foi criado em 2006 na
Vereação de Educação Cultura e
Desporto como forma de colmatar a falta de eventos na cidade. “O
festival deveria englobar todos os
eventos de canto e dança que esporadicamente se faziam nos bairros
e quarteirões. Como metodologia,
os grupos do bairro competem entre si por forma a escolherem os
que transitam para a fase distrital.
E, por ﬁm, no dia 10 de Novembro procede-se à escolha do grupo
vencedor que representa durante

Mozambique Fashion
Week 2013

F

Por Abdul Sulemane

O Director-geral do ISArC, durante o seu discurso, destacou a
necessidade de mais investigação
por parte dos docentes e estudantes com vista a obter resultados à
altura dos objectivos da instituição.
Filimone Meigos aﬁrmou que não
pode haver ensino e aprendizagem
sem investigação, daí que o professor deve preparar conteúdos de
qualidade para os estudantes, mas
estes devem, por sua vez, estar à
altura de compreender esses conteúdos, o que pressupõe a pesquisa,
também, por parte destes. “A universidade é um jogo cumulativo
(puzzle), onde acontece a construção de saberes, num ambiente em
que tudo pode ser questionado, até
o que não pode ser questionado
fora dela”, disse.
“A acumulação de saberes é um
processo qualitativo que depende
do trinómio Professor-Conteúdo-Estudante. Este trinómio remete-nos à Investigação e esta por sua
vez resulta na Extensão”, disse
Filimone Meigos, explicando ainda que a “extensão signiﬁca que o
conhecimento adquirido nas uni-
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um ano a cidade de Maputo”.
Questionado sobre a ﬁnalidade da
criação do festival, Dabula disse:
“A princípio pretendia-se enaltecer e preservar as danças tradicionais da cidade e província de
Maputo. Contudo, dado o carácter
multicultural desta cidade, passou-se a apresentar as danças do país”.
Fora o prestígio grangeado pelos
grupos que conquistam os primeiros tres lugares, o festival municipal estimula a participação através
de prémios. Quando o festival foi
criado, tinha como prémio um
valor de trinta mil meticais. Contudo, de um tempo para cá, isto é,
desde as primeiras edições, os prémios têm sido melhorados, tanto
que actualmente o grupo vencedor
recebe a quantia de cem mil meticais.
Não só os prémios foram acrescidos, assim como o festival ganhou
outro dinamismo. “É de considerar
que o festival foi remodelado no
ano de 2011 contemplando agora

três categorias de participantes,
crianças, jovens e adultos, nomeadamente. Nas primeiras edições,
este festival decorreu na Praça da
Independência, tendo nos últimos
anos sido feito na FEIMA”, explica Dabula.
Por forma a torná-lo abarangente e dinâmico, o festival teve, ano
passado, uma componente nova.
“Para além das três fases deﬁnidas
no regulamento, introduziu concertos distritais, que envolveram
três componentes, dança, música e
gastronomia”.
Segundo explicou Dabula, o Festival já está a decorrer em todos os
distritos Municipais, a nível dos
bairros, seguindo depois para fase
distrital que se inicia na última semana de Outubro e por ﬁm a fase
da cidade, a ﬁnal, que está agendada para o dia 9 de Novembro
na FEIMA onde será a premiação
dos vencedores das três categorias.
A.S

oi lançada recentemente em Maputo, com a
presença de parceiros,
estilistas e modelos, a
semana da moda denominada Vodacom Mozambique
Fashion Week. Durante a cerimónia, foram divulgadas algumas das novidades queVMFW
preparou para a nona edição,
destacando-se entre elas a participação, no dia 24 do mês
corrente, no Portugal Fashion,
de três estilistas moçambicanos, nomeadamente Telma
Orlando, Alexandre Tique e
Taússe Daniel, que vão mostrar
as suas colecções no Catwalk
português.

fotográfos.
Cláudia Chirindza, chefe executiva de Marketing da Vodacom, principal patrocinador
do projecto aﬁrma que é um
prazer abarçar este projecto.
“Este ano estamos a comemorar 10 anos da Vodacom
em Moçambique, o VMFW
está na sua nona edição e por
isso sentimo-nos orgulhosos
de ter apostado neste projecto desde a primeira hora. Os
desaﬁos e as conquistas do
VMFW e da Vodacom interligam-se, da rede número um
ao maior evento de moda em
Moçambique e aclamado internacionalmente”. A.S

No âmbito da parceria, o
VMFW irá contar com a presença e exibição de criações de
três estilistas portugueses Katty Xiomara, Luís Buchinho e
Júlio Torcato.
Ainda no âmbito das novidades, foi anunciado um desaﬁo
lançado aos estilistas estabelecidos a criarem “look Jeitosa”,
fruto de uma parceria entre
VMFW e a marca de preservativos Jeitosa. O objectivo deste
desaﬁo é dar a oportunidade
aos estilistas de criarem looks
para a mulher.
Na nona edição do VMFW, os
fotógrafos terão oportunidade
de expor o seu olhar sobre a
moda urbana, suburbana e das
ruas da cidade de Maputo. Este
olhar fotográﬁco sobre a “street
fashion” será transferida para o
VMFW 2013, através de uma
exposição dos mais relevantes
trabalhos apresentados pelos

A moda tem conquistado o seu
espaço na sociedade moçambicana

Moreira Chonguiça
solidário com doentes
de cancro

A

Enfermaria de Oncologia,
onde estão internados pacientes com cancro, recebeu, quarta-feira, dia 23 de
Outubro, uma oferta de água mineral em um lote válido durante dois
anos. A oferta foi efectuada pelo
jovem músico moçambicano e activista social, Moreira Chonguiça, na
qualidade de Padrinho do Baile dos
Finalistas da Escola Secundária Josina Machel.
Na cerimónia, o Padrinho da Josina Machel fez-se acompanhar pelo
Director da Escola, Presidente do
Conselho da Escola e 35 alunos ﬁnalistas da 12ª Classe.

Com a oferta que consistiu na
montagem de três bebedouros de
vinte litros de água mineral, os
doentes de cancro beneﬁciarão do
precioso líquido durante dois anos.
“Essa preocupação de água foi-me
apresentada ano passado quando
fui Padrinho do Baile dos ﬁnalistas
da Josina Machel. Então, como este
ano fui chamado de novo para ser
Padrinho, decidi com os alunos ﬁnalistas dar este contributo”, aﬁrma
Moreira Chonguiça.
Para além da oferta de água foram
ofertados aos doentes de cancro vários produtos alimentares não perecíveis. A.S

Dobra por aqui
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)

Ponto parágrafo

N

ão podemos viver de estereótipos, mas mesmo assim é muito difícil escaparmos disso.

Quando eu era jovem, em Lourenço Marques,
aprendi e tinha terror disso que os chineses comiam pessoas, que os marongas eram desleixados e preguiçosos,
que os manhambanas eram cacatas, que os machopes eram
machopes… Tudo isso passou.
Hoje em dia tenho amigos até chineses, tenho noras machopes, nyúnguès e amantes makondes. Acho que não sou o
único que mudou de opinião. Deus também mudou.
Estou em Maputo há quase sete décadas e nunca vi uma loucura igual a esta. Estamos em Outubro e tem feito um tempo
extremamente maluco. Chuviscos todos os dias, céu nublado
e tem graça que em vez de me sentir triste, sinto-me cada vez
mais feliz.
Lembro-me das minhas tardes na Mafalala a ouvir Otis Redding, a namorar, a comer caril de amendoim com arroz de
coco e às vezes ﬁco a pensar que talvez tenha desperdiçado a
melhor fase da minha vida. Mas não!
Vejamos as caras que estão como proposta nesta semana:
Os jornalistas Raul Senda, Argunaldo Nhampossa, Isadora
Ataíde e Mercedes, num convívio entre colegas do SAVANA.
Isso foi há tempos, claro!
As cantoras Gabriela e Elvira Viegas…
O presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muchanga, em
pose de baptismo, e às ordens do humorista Ring Ring…
E ﬁnalmente, Mateus Khatupa, deputado da Frelimo, em
cavaqueira com o Sheik Aminudin
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A população do Chiveve está mesmo alarmada com a visita da chefão à sua
cidade. Apesar dos vários comboios militares a que se habituaram nos últimos
meses, com “maningue nice”, “nagi investimentos” e “etrago” em realce, desta
vez eram mesmo carros verdinhos que patrulhavam a cidade como se houvesse
estado de sítio. Os homens das bombas esfregaram as mãos de contentes com o
“business” extra, porque parece que os quartéis ainda não estão preparados para
essa logística …

• Na montagem das habituais sessões de perguntas ao chefe, já que se trata de uma
praça da oposição, muitas queixas sobre a governação do puto Daviz, que já soma
duas vitórias na urbe. O chefe lá foi respondendo como pode, mas a verdadeira
resposta vai acontecer a 20 de Novembro. O povo é que decide mesmo … sem
encenações.
• Na capital dos chuabos, também está em voga o mesmo ping-pong. Os frelos,
como se a cidade se não beneﬁciasse das melhorias, a todo o custo tentam demonstrar que tudo foi feito pelo governo central e pelos gringos do MCA. Mano
Araújo só ﬁca no palácio a ver a banda passar. Se não houver FIR a atrapalhar,
como tentaram há dois anos, o povo vai responder mesmo em quem conﬁa …
• Causou muito má impressão nos milhares de telespectadores, as pilhagens ﬁlmadas dos gloriosos soldados governamentais nas matas de Satunjira. Até os amuletos africanos foram mostrados para as câmaras, como se muitos dos soldados,
não tivessem também eles os seus amuletos de protecção.

Taipo revoltada com “alguns
estrangeiros”

D

epois da mão pesada contra Diamantino Miranda,
a ministra moçambicana do Trabalho, Helena
Taipo, manifestou, nesta quarta-feira, o seu desagrado com o
comportamento de “alguns trabalhadores estrangeiros”.
Falando na abertura do XXV
Conselho Coordenador do Ministério de Trabalho (MITRAB),
nesta quarta-feira em Namaacha,
Taipo referiu que alguns estrangeiros que actuam no mercado de
emprego no país comportam-se
de forma “pouco ético”, facto que
não será admitido pelo seu executivo.
“O governo de Moçambique não
admitirá que cidadãos nacionais
passem por humilhações no seu
próprio território”, garantiu Taipo, arrancando aplausos da audiência constituída por funcionários do seu ministério.
Embora reconhecendo que os
estrangeiros trazem uma mais-valia, no sentido de que impulsionam o aumento da produção e
da produtividade e o consequente
desenvolvimento económico do
país, Taipo diz que é com preocupação que se registam comportamentos “não éticos” por parte de
alguns deles.

“Referimo-nos aos insultos, actos
de racismo, crimes diversos desde ofensas corporais até à falsiﬁcação de atestados de admissão
para o trabalho no nosso país”,
disse Taipo.
Na sua explanação, Helena Taipo
reiterou que o seu executivo não
admitirá que os moçambicanos
passem por humilhações idênticas dentro do seu próprio território na medida em que as leis estão
claras.
Apontou os pronunciamentos
de Diamantino Miranda, antigo
treinador do Costa do Sol, como
exemplo concreto de um comportamento não ético.
Lembre-se que o treinador português Diamantino Miranda viu
ser-lhe revogada a autorização
para permanecer no país, onde
cumpria a segunda temporada no
comando do Costa do Sol.
Na origem do incidente estiveram as declarações polémicas
que o técnico fez: “Todos aqui
são ladrões. Vocês são todos
uma cambada de ladrões, você e
outros jornalistas são pagos por
um prato de sopa. Este país não
é sério”, disse Miranda, que mais
tarde defendeu-se dizendo que
foi provocado, e despediu-se de
Moçambique com lágrimas.
Estatísticas

Na abertura do Conselho Coordenador do seu ministério, Helena Taipo referiu que a sua instituição registou, no último ano,
uma população imigrante para
o trabalho em Moçambique na
ordem de 27.016 pessoas, representando aproximadamente 80
por cento do universo de 35.792
cidadãos estrangeiros residentes
no país.
Os trabalhos do CC que terminaram nesta quinta-feira na vila
fronteiriça de Namaacha, discutiram ainda questões que constituem prioridade para o desenvolvimento das actividades, com
vista ao cumprimento do Programa Económico e Social (PES) do
ano em curso e projectar as acções
a desenvolver em 2014.
Sob o lema: “Por um Ministério
do Trabalho em Prol da Promoção do Emprego, protecção
Social e Legalidade Laboral”, o
encontro avaliou o mercado do
emprego, com maior enfoque
para os empregos criados e a formação proﬁssional desenvolvida
no âmbito dos investimentos em
curso no país e os desaﬁos que se
colocam à segurança social, com
vista a garantir cada vez mais e
melhorar a qualidade dos serviços
prestados.

• Uma das matérias de interrogação, em futuras negociações, serão as 4x4 “capturadas” em Satunjira, uma das quais adquirida com a mola da escolinha do barulho.
Será que mana Verónica conseguirá dirimir a questão sem que alguém dos G40
(os engomadores do Edson) venha vociferar contra a constitucionalidade de tal
devolução.
•

Do centro para a capital, a operação 10% da seguradora estatal foi muito pouco
concorrida, se comparada com outras operações recentes em que a procura ultrapassou habitualmente o rácio 3 para 1, a oferta existente. A procura das acções
da estatal, apesar do sector estar de vento em popa, ultrapassou apenas em 7,47%
a oferta colocada no mercado. O que sugere mais “marketing” ou os temores dos
“sacos azuis” que andam habitualmente associados às públicas.

•

E como as campanhas eleitorais estão à porta, já começou a pressão sobre as
públicas e as participadas para encontrarem formas de contabilidade criativa
para darem uma choruda contribuição para o sucesso do batuque e maçaroca. Os
bosses estão à nora, porque ainda se lembram do triste espectáculo da cambazada. Mas também sabem se não abrirem os cordões à bolsa, arriscam-se a uma
súbita “chicotada psicológica” …

• Um dos líderes da campanha de “recolha de fundos”, certamente a sonhar com
um lugar ministerial por bons serviços, é o homem que tem conseguido nos
últimos anos o efeito multiplicador sobre o número dos visitantes numa feira
abençoada pelas preces presbiterianas e pelo sax de um músico virtuoso.
• E por falar de música, ﬁcou mal na fotograﬁa, o banco que diz que é daqui, pois a
música vencedora foi nem mais nem menos o “jingle” da sua criativa campanha
publicitária. Aﬁnal, a probidade e o conﬂito de interesses não se aplicam apenas
a deputados …
Em voz baixa
• Deve estar em enorme babalaza, esta semana, o velho/novo ventríloquo do chefe.
Apesar de lançar os G40 por tudo quanto é canto, os telespectadores dos canais
privados penalizaram pesadamente o grande líder pela triste iniciativa de Satunjira. Há dias …

Palestra em memória do jornalista Carlos Cardoso que será realizada
próxima terça-feira, 29 de Outubro, no Campus da Universidade de Wits na
África do Sul, durante a conferência sobre jornalismo investigativo

