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Filipe Couto, antigo reitor 

das Universidades Católi-

ca e Eduardo Mondlane, 

mostrou o seu repúdio às 

declarações do Secretário-Geral da 

Frelimo, Filipe Paúnde, sobre a limi-

tação do CC na escolha de candida-

tos daquele partido à Presidência da 

República. Couto, que falava em en-

trevista ao SAVANA, referiu que es-

pera que o CC defenda um candida-

to da maioria e que seja uma pessoa 

que quer acabar com a guerra. Sobre 

a paridade na CNE, uma situação 

que está a levar o país ao conflito ar-

mado, Couto disse que por detrás da 

paridade há uma demagogia e não vê 

problema em haver paridade na Co-

missão Nacional de Eleições (CNE). 

Diz que o problema não é paridade, 

mas sim oportunidades na economia 

e nas vantagens dos proveitos dos 

recursos naturais. Acrescenta ainda  

que a consolidação do MDM signi-

fica que a democracia está a nascer 

em Moçambique. Nas linhas abaixo, 

segue a entrevista. 

Falar do percurso do padre Couto 

equivale escrever um tomo. Pelo 

que, vamos nos concentrar apenas 

numa parte da sua história. Cons-

ta-nos que o padre Couto conciliou 

a guerra, como guerrilheiro, e a re-

ligião, como missionário. Será que 

não era pecado pregar a palavra 

de Deus e ao mesmo tempo estar 

envolvido numa organização que 

apregoava a violência?

As pessoas perguntam-me sempre 

como é que fui à Frelimo naquela 

altura em que usava armas para ir 

contra o colonialismo português. 

Fui porque o objectivo da Frente de 

Libertação de Moçambique era a 

independência total e completa de 

Moçambique, do Rovuma ao Mapu-

to. Este era o interesse geral. Naquele 

momento pensava assim: tenho que 

fazer alguma contribuição na Frente. 

Esta contribuição se não é nas armas 

vai ser noutra coisa. Por isso, quando 

cheguei lá fiz todos os possíveis para 

ser aceite a trabalhar no campo mais 

ou menos humanitário. Ajudei que 

houvesse medicina para mutilados 

de guerra, crianças, ajudei um pouco 

nas escolas e um pouco nas relações 

exteriores para fazer ver que a Freli-

mo devia ser aceite pelos Estados do 

ocidente. Colaborei na luta pela in-

dependência num sentido contrário 

à violência, porque nem sequer fui 

treinado para tal e para não treinar 

foi preciso justificar e fui aceite. A 

Frelimo compreendeu-me e conse-

guiu integrar a minha intenção de 

contribuir para a independência de 

outra forma. Ou seja, no campo edu-

cacional, da saúde e diplomático.

A Frelimo acaba de anunciar os 

seus três pré-candidatos para as 

eleições presidenciais de 15 de Ou-

tubro. Como é que encara estas es-

colhas?

Eu sou antigo combatente e tenho o 

cartão de membro. Pela minha idade 

posso dizer que pertenço àquilo que 

chamam de veteranos da luta pela 

independência. Quando a Frelimo 

faz alguma coisa na sua política, pri-

meiro procuro ver a parte positiva. 

A Comissão Política (CP) sugeriu 

nomes de três pré-candidatos para 

a sucessão do Presidente Armando 

Guebuza. A minha primeira reacção 

racional é que a CP, que representa 

o Comité Central (CC) na política 

do dia-a-dia, corrigiu Filipe Couto. 

Lembram-se que eu falava de Feli-

ciano Gundana como figura ideal 

para suceder a Guebuza? A CP disse 

‘não, Filipe, a tua geração e de Gun-

dana devem ir repousar. Quem deve 

entrar nessa coisa de ser Presidente 

da República  deve ser uma geração 

nova e não aquela dos veteranos. 

Gostas do teu Gundana, mas esta é 

a vez da nova geração’, e achei isso 

positivo. 

…Mas como é encarou a exclusão 

dele (Gundana) da lista dos pré-

-candidatos?

Encarei a ausência de Gundana com 

grande disciplina e com a percep-

ção de que nós velhos da Frelimo já 

não podemos querer comandar. As 

nossas forças diminuíram. A minha 

vista, os meus ouvidos e a minha fle-

xibilidade hoje já não é a mesma de 

há um tempo. Há coisas que já não 

posso fazer devido à minha idade. É 

bom estar claro que estou satisfeito 

porque a escolha não recaiu sobre 

um veterano, mas sim em jovens 

com mais energia. Eu, Gundana e 

outros veteranos vamos ficar na reta-

guarda a olhar para o que esse jovem 

que será sucessor de Armando Gue-

buza vai fazer. 

Discordo com Paúnde  
Com isso quer dizer que está de 

acordo com o Secretário-Geral da 

Frelimo, quando diz que não have-

rá outros candidatos para além dos 

três já anunciados, numa situação 

em que o Comité Central é que é, 

de facto, o órgão de decisão nesta 

matéria?

Sobre este ponto, vou divergir com-

pletamente com o que o meu irmão 

Filipe Paúnde disse. Não ouvi nem vi 

a entrevista dele, mas ouvi dizer que 

ele disse que a lista dos candidatos é 

esta: fulano, sicrano e beltrano e des-

sa lista, um deles vai ser escolhido 

pelo CC para candidato da Frelimo. 

Na minha óptica, Paúnde deveria 

ter dito que esta lista é definitiva do 

ponto de vista da CP e vamos entre-

gar ao CC. Cabe ao CC julgar se um 

deles vai em frente ou não, ou que 

devemos aumentar a lista dos can-

didatos para depois o CC escolher o 

candidato que vai de acordo com as 

exigências actuais. Se o meu irmão 

Paúnde pensa que sobre aquela lista, 

o CC deve fazer como se fosse uma 

vaca projéctil a CP e dizer sim…

sim…sim… sem dizer não…vamos 

aumentar outros candidatos, discor-

do plenamente.

Na minha opinião, Paúnde ou foi 

mal interpretado ou ele expressou-

-se mal. Aí o CC, na qualidade do 

órgão que elege a CP e reúne maior 

número de membros, deverá corrigir 

esta situação.

Perante este cenário, qual acha que 

será o posicionamento do CC?

Não tenho dúvida de que o CC vai 

eleger um candidato proposto num 

contexto mais vasto. Isto é, num con-

texto em que se apresentam outros 

candidatos. Vai eleger um candidato 

que sai de uma discussão mais ampla 

e não só dos três. Os três são can-

didatos daquele pequeno grupo de 

gestores do dia-a-dia do partido. É 

um grupo minoritário. Não se pode 

sobrepor à maioria que é o CC. 

Em alguns sectores defende-se a 

ideia de que o candidato ideal da 

Frelimo tem de ser alguém capaz 

de fazer pontes e estabelecer con-

sensos. Dos três pré-candidatos, 

qual é que acha que preenche esse 

perfil?

Não vou dizer se os três tem ou não 

qualidades ou quem dos três tem 

mais qualidades que o outro. O que 

defendo é que o candidato da Freli-

mo saia de uma discussão mais am-

pla e num universo maior. Quanto 

às qualidades, posso dizer que todos 

nós mostramos se as nossas qualida-

des são boas ou más no exercício das 

nossas actividades.

Na óptica do padre Couto qual de-

verá ser o perfil do próximo presi-

dente?  
Tem de ser uma figura que ouve a 

sua equipa, que sabe escolher pes-

soas certas para posições certas, 

deve ser um presidente que é líder. 

Liderança não é só mandar de uma 

maneira monomaníaca, onde o chefe 

diz a todo o mundo que ‘sou eu que 

mando e se não faz assim vai embo-

ra’. Não. Tem de abrir espaço para 

discussão. Deve haver coragem da 

parte do escolhido de dizer que eu 

sou fraco neste e naquele ponto, mas 

juntos vamos procurar uma figura 

que melhor pode fazer as coisas e a 

outra parte entender isso com nor-

malidade.

Isso não se verifica no actual cená-

rio?   

Poderia acontecer se quem é mi-

nistro de vez em quando mostrasse 

a sua personalidade. Infelizmente, 

isso não se verifica. Por exemplo, 

no segundo mandato do Presidente 

Armando Guebuza, dos ministros 

que estão lá, nunca testemunhei uma 

situação em que um ministro saiu a 

defender o Presidente. Nunca vi um 

ministro a vir a público e dizer que 

‘esta situação tem a ver com o meu 

sector e vou responder’. Deixam que 

todos os erros recaiam sobre a figu-

ra de Armando Guebuza. A própria 

imprensa só se limita a criticar o 

Presidente e não olha para os minis-

tros. Agora fala-se dos raptos. Todos 

exigem que o Presidente fale disso, 

mas existe o Ministro do Interior. É 

difícil para um Presidente de uma 

nação como esta responder a todas 

as perguntas.

…Mas há quem diga que isto acon-

tece porque o Presidente Guebuza 

promove lambebotas e gosta de pal-

mas.   
O presidente Guebuza pode ter um 

bocado de culpa, embora não con-

corde plenamente. Tive a sorte de 

ser nomeado Reitor da UEM por ele 

e durante os quatro anos que estive 

lá, fiz coisas da minha cabeça e ele 

nunca veio me dizer ‘não faz isto e 

faz aquilo’. Eu não creio que o Presi-

dente Guebuza proíba um ministro 

de fazer coisas como ele pensa. O 

que se verifica é que pessoas que se 

tornaram ministros, especialmente 

a partir do segundo período do Pre-

sidente Guebuza, ficam contentes 

quando vêem o chefe a ser criticado 

e eles não.

Com isso quer dizer que as partes 

puxam o mesmo comboio mas para 

direcções diferentes?        

Todos puxam o mesmo comboio 

mas quando há desastre dizem que o 

culpado é apenas o maquinista. Em-

bora fazendo parte da tripulação, di-

zem que não são culpados e todas as 

culpas recaiem  sobre o maquinista.

No actual quadro político-partidá-

rio, não acha que qualquer um dos 

três pré-candidatos será um Presi-

dente refém das vontades do Presi-

dente do partido Frelimo?

Se for isso, o presidente Guebuza 

tem que ter muita sorte. Conheço 

pessoas dentro das instituições do 

Estado que escolheram pessoas fiéis 

demais para lhes suceder e foram es-

sas pessoas que as contrariaram. Um 

pessoa com poder pensa de outra 

forma e é capaz de dizer que até esse 

ponto não vou e você não faz nada 

porque ele tem poder. 

O que está a originar este pensamen-

to é que as pessoas do Governo fa-

ziam coisas e diziam que o Presiden-

te Guebuza é que mandou. Isso até 

o (antigo) Primeiro-Ministro, Aires 

Ali, sempre deu a entender que tudo 

aquilo que ele fazia era aquilo que 

Armando Guebuza queria. Agora, 

como é que ele caíu, se fazia tudo o 

que Guebuza queria? Na política é 

difícil obrigar uma pessoa, com po-

der, a fazer coisas quando não quer.

Estamos a falar de uma situação 

em que teremos um Presidente do 

partido que não será o mesmo que 

o da República e num cenário em 

que os estatutos da Frelimo dizem 

que os órgãos eleitos pela Frelimo 

para cargos governamentais devem 

prestar contas ao partido.

O presidente Samora morreu e en-

trou Joaquim Chissano, quando foi 

embora entrou Armando Guebuza. 

Depois de Guebuza tomar o poder, 

Chissano ficou Presidente do parti-

do por pouco tempo, e logo entregou 

pastas ao Presidente Guebuza para 

fazer com que não houvesse contras-

tes entre o partido e o Governo. Se 

o próximo Presidente da República 

sair da Frelimo é claro que a mesma 

Frelimo vai querer que essa figu-

ra, como Presidente da República, 

apoie os interesses do partido, mas 

não numa vertente de oito para oi-

tenta. Tem que se saber que aquele 

Presidente não é só dos membros da 

Frelimo, é de todos os moçambica-

nos. Mesmo aqueles que não vota-

ram nele.

Aqui, a Frelimo deve ter um Presi-

dente aberto a todos os moçambi-

canos. Se isso acontecer já não será 

preciso fazer esta diferença entre o 

Presidente do partido Frelimo e o 

Presidente da República.

Ter um presidente do partido e o 

outro da República tem uma des-

vantagem porque se o Presidente 

da República for fraco, o partido vai 

condicionar tudo. Aqui, o mais im-

portante é escolher uma pessoa que 

Filipe Couto reage às declarações do SG da Frelimo

Discordo de Paúnde   
Por Raul Senda/Fotos de Urgel Matula

- Hoje na Frelimo promove-se o cartão em detrimento da competência 

“O presidente Guebuza deve deixar o CC escolher um candidato que é resultado 
duma discussão ampla”, Filipe Couto
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O 
programa semanal 21ª. Hora emitido pela TIM (Televi-

são Independente de Moçambique) não será reatado na 

grelha de 2014 deste canal televisivo.

O programa, virado para análise de acontecimentos na-

cionais e internacionais a partir da imprensa moçambicana, tinha 

como comentador residente o jornalista Fernando Lima e a coor-

denação da emissão a cargo do jornalista Leonardo Chaúque, sendo 

também reproduzido na Rádio SavanaFM100.2.

A 21ª. Hora foi uma parceria lançada pela TIM e a mediacoop SA 

em 2009, tendo sido realizados um total 204 programas. Enquanto 

a TIM estuda um novo formato para o programa de comentário 

político, a mediacoop SA está a equacionar o relançamento do pro-

grama na sua rádio e na plataforma internet, com sinal de áudio e 

vídeo, podendo ser disponibilizado para outros clientes.

tem um coração aberto ao partido e 

a toda a nação.    

Depois de 21 anos de paz, o país 

voltou a mergulhar numa nova 

guerra, tudo por causa de umas li-

nhas do pacote eleitoral. Considera 

que há razões para tal?

Há uma tese que defende que o Pre-

sidente Guebuza e Afonso Dhlaka-

ma é que têm a solução. É uma tese 

que quando se diz, eu às vezes fico 

preso nela e digo que as pessoas 

que a defendem talvez têm razão 

porque diz-se sempre que os presi-

dentes Guebuza e Dhlakama devem 

encontrar-se mas os dois não se en-

contram. Temos um outro problema. 

Desde 19 de Outubro de 2013 que 

nunca vi Afonso Dhlakama falar pu-

blicamente ou de forma que conven-

ça que é mesmo ele. Pelo  menos até 

ao dia 19 de Outubro, ele aparecia 

publicamente. Agora quem está a fa-

lar são membros da Renamo que nos 

dizem que o que estão a dialogar no 

centro Joaquim Chissano não está a 

surtir nenhum efeito.

São quase três meses em que se fala 

da Renamo e do seu presidente, mas 

que este não aparece. Onde é que 

ele está? Está vivo ou está morto? 

Os membros da Renamo dizem 

apenas que o Presidente Dhlakama 

não quer isto ou aquilo. Isso dá-nos 

a entender que esta é uma conversa-

ção que só há poucos que conhecem 

o que está por detrás. Isso pode ser 

bom porque talvez vão chegar a um 

acordo entre eles, mas pode ser mau 

se isso está a ser levado para frente 

enquanto as coisas em baixo estão 

a deteriorar-se, começa a se ouvir 

demais ataques ali e acolá. Isso faz 

com que o país perca a confiança do 

cidadão e dos parceiros.

Quem na sua opinião é o principal 

responsável desta situação? 

O principal responsável disto tudo 

somos nós moçambicanos. É que no 

meio disto tudo, não sei quem é, mas 

há quem gosta da guerra porque daí 

resultam certas vantagens. Primeiro 

diziam-nos que quer a Frelimo quer 

a Renamo não estavam interessadas 

nas eleições, mas depois vimos que 

as eleições autárquicas tiverem lugar. 

Depois disseram que ambas as par-

tes não querem eleições gerais, mas 

agora vê-se que as eleições gerais te-

rão lugar e oiço que a Renamo vai 

participar. 

Quando há uma guerra há sempre 

um grupo que ganha e o outro que 

sofre e nós dissemos que é o povo. 

Mas cuidado porque é preciso saber 

qual povo. De certeza será aquele 

que perde parentes, seus bens, aquele 

povo que será obrigado a deixar suas 

machambas, gado e outros bens para 

se refugiar noutras zonas, aquele 

comerciante que terá a sua cantina 

saqueada ou queimada. Portanto, 

é uma responsabilidade colectiva e 

que como moçambicanos que so-

mos, temos a responsabilidade de 

eleger uma pessoa que quer acabar 

com essa guerra.  Aí o CC também 

tem a palavra a dizer. O CC deve 

defender que seja um candidato que 

convença as pessoas que quer acabar 

com a guerra.      

O partido Frelimo reivindica ter 

cerca de quatro milhões de mem-

bros. A Renamo também tem o seu 

eleitorado. A actividade dos parti-

dos é convencer os eleitores a apos-

tar nos seus programas. Porém, 

para o caso concreto dos dois prin-

cipais partidos, as atenções estão 

viradas para os órgãos eleitorais e 

não nos eleitores. O que estará por 

detrás disso?   

Por detrás disso está uma dema-

gogia porque no meu entender não 
vejo nenhum problema em haver 

paridade na Comissão Nacional de 

Eleições (CNE). O que custa fazer 

paridade na CNE? Podem fazer 

isso. Aqui o problema é outro. Não 

é entre a Renamo e a Frelimo. O 

problema é que as oportunidades na 

economia, as vantagens dos provei-

tos dos recursos naturais devem ser 

oportunidades que mais ou menos 

todos tenham. As comunidades mo-

çambicanas devem todas beneficiar 

destes proveitos. Com isso não que-

ro dizer que, uns não podem ser ricos 

mais que os outros, mas basicamente 

todos querem os mesmos direitos e 

esses direitos quando não há, não me 

admirarei que haja um grupo da Fre-

limo a lutar contra a Frelimo oficial 

e por baixo a ajudar a Renamo. Não 

me admira que haja frelimistas que 

apoiam o MDM.

Se for a ver, todos esses políticos 

que hoje aparecem como oposição 

à Frelimo saíram todos da Frelimo. 

São pessoas que em algum momen-

to sentiram que são capazes de fazer 

isto ou aquilo, mas como não lhes 

dão espaço vão fazer do outro lado. 

A democracia está a come-
çar em Moçambique 
Como é que o padre Couto avalia 

os resultados eleitorais das eleições 

de 20 de Novembro?

Isso significa que a democracia está 

a começar em Moçambique. Há de-

mocracia quando de vez em quanto 

quem ganhou também perde. O jogo 

é democrático quando um dia ganha 

o Maxaquene e noutro o Desportivo. 

Por isso, o facto de a Frelimo ter ga-

nho mas também perder não é uma 

coisa má para a democracia, é bom. 

Isso é uma vertente.

Analisando concretamente os resul-

tados das eleições autárquicas, no 

caso concreto de Nampula e Queli-

mane porque, como todos nós sabe-

mos Beira é uma cidade que sempre 

se opôs a quem está no poder, mes-

mo o Movimento Democrático de 

Moçambique se estivesse no poder, 

na Beira seria oposição. Aquela ci-

dade foi sempre assim. Voltando às 

cidades de Quelimane e Nampula, 

é importante frisar que a Frelimo, 

existindo há 50 anos, dos quais perto 

de 40 no poder, chegou a um mo-

mento em que dentro do partido 

Frelimo não se tratam as coisas de 

maneira democrática. Manda-se do 

topo para a base, esquecendo-se que 

a Frelimo era um partido que tinha 

democracia a partir da célula, pas-

sando pela localidade, distrito, pro-

víncia até ao nível nacional. 

A base é que escolhia. Mas hoje é 

tudo o contrário. Muitas vezes nota-

-se que o topo põe líderes que as 

bases não querem. Aquela democra-

cia de dizer que a base é que decide 

acabou. Vejam o que aconteceu com 

o candidato da Frelimo para o muni-

cípio de Nampula; quem o indicou? 

Foi a base ou o topo? Na renúncia 

de Pio Matos (em Quelimane), tam-

bém foi o mesmo. No caso de Nam-

pula ouvi que a direcção da Frelimo 

foi avisada que aquele não era um 

candidato querido pelas bases e isso 

foi ignorado.

Perante esta situação há que frisar 

que a Frelimo tem que mudar. Ou 

retoma a democracia ou perde o po-

der.    

No mundo há exemplos de gran-

des partidos que acabaram desapa-

recendo por causa disso. O partido 

Comunista na União Soviética tra-

balhou só 50 anos e daí já não podia 

ir mais a frente. Mikhail Gorbachev 

queria reformar e acabou com o par-

tido. O topo já não se ligava às bases, 

trabalha-se em grupos. O mesmo 

está a acontecer na Frelimo. Hoje, o 

partido trabalha através do cartão e 

no cartão infiltrou-se gente que não 

está interessada no povo. Está inte-

ressada nos seus próprios interesses.

Quem é o culpado disso?  

O culpado disso é aquele que não 

promove a qualidade técnica, pro-

move o cartão. Aquele que dá a 

entender que quem tem cartão tem 

mais vantagens e aquele que não o 

possui menos vantagens, indepen-

dentemente da competência técnica. 

Acho que é uma tentativa errada 

porque está a fazer com que a Freli-

mo seja infestada por pessoas alheias 

aos verdadeiros objectivos do parti-

do Frelimo. É um erro que a Frelimo 

tem de tomar em conta, porque se 

não corrigir pode culminar com a 

divisão do partido. 

Há quem defenda que se a Renamo 

continuar na actual rota ela corre o 

risco de perder a posição de segun-

da maior força política no país, a 

favor do MDM. Qual é a sua lei-

tura?

Acho que neste momento a Renamo 

está a pôr suas raízes para competir 

nas próximas eleições gerais. Agora, 

se terá um resultado favorável ou não 

isso não sei. Mas pode mostrar que 

ainda é forte e manter a posição de 

segunda maior força política nacio-

nal.   

Há dias, o antigo Presidente da Re-

pública, Joaquim Chissano, disse 

que o Presidente da Renamo deve 

ser acarinhado para se sentir con-

fortável a voltar a Maputo. Com-

partilha a mesma ideia?

Concordo plenamente com as de-

clarações do Presidente Chissano. 

Quando você quer dialogar com 

uma pessoa não a pode humilhar. A 

Frelimo não pode humilhar a Re-

namo e quem pode impedir isso é o 

eleitorado que deve fazer com que a 

Renamo não perca a sua representa-

tividade no parlamento.

Edson Macuácua tenta tra-
var a imprensa  
Como é que o padre Couto avalia a 

forma como o Presidente da Repú-

blica reage às críticas?    

Não é fácil ser chefe e ao mesmo 

tempo ouvir que sou criticado mas, 

em geral é um erro que aqueles 

que cooperam comigo, façam calar 

aqueles que me criticam. Há aqui 

os mandatados para fazer com que a 

opinião pública não diga aquilo que 

quer dizer mesmo que seja a verdade. 

Neste ponto vou dar o exemplo do 

porta-voz do Presidente da Repú-

blica, o Senhor Edson Macuácua. É 

um jovem que o conheço e que foi 

nosso estudante na UEM. 

Nota-se da parte de Macuácua que 

há uma tentativa de travar a impren-

sa e a crítica pública.

Aliás, qualquer Governo procura 

travar a imprensa de uma maneira 

ou de outra, mas se um Governo ou 

o Presidente quer ser democrático, 

tem de trabalhar com a imprensa 

nos bons moldes. Quer goste quer 

não.

O que na realidade se vê é um exa-

gero da parte de Edson Macuácua, 

quando chega à Presidência. Ele de-

via saber que está a servir o Chefe 

do Estado, que é Presidente de todos 

os moçambicanos. Não pode pensar 

que é empregado de uma cervejaria 

onde os críticos do chefe não podem 

comprar cerveja. 

Nos seus encontros, os bispos ca-

tólicos têm dito que a arrogância e 

a intolerância política da parte dos 

detentores do poder, para além da 

distribuição desigual da riqueza, é 

que estão a levar o país para o abis-

mo. Concorda?

Sou padre Católico e falo para expri-

mir as minhas opiniões. Não é meu 

hábito comentar discursos de bispos 

católicos.

Exprimindo a minha opinião pesso-

al, posso dizer que em Moçambique 

há um grupo de pessoas ricas que 

estão a favorecer as suas famílias sem 

olhar para a competência, há pes-

soas que têm mais facilidades que 

as outras. Uma das formas de criar 

riqueza é dar oportunidades para 

aqueles que são capazes e não limi-

tar as coisas a um grupo de pessoas e 

suas famílias.

Qual é a opinião do padre Couto 

sobre o papel da sociedade civil em 

Moçambique?   

Em Moçambique há muita gente 

que diz que é da sociedade civil mas 

que na realidade não é. Sociedade 

civil não é família, não é Estado, não 

são sindicatos, não são jornalistas. A 

sociedade civil é aquela que sempre 

potencia a desvantagem e não aquela 

de potencia a vantagem. Alice Ma-

bota, Lourenço do Rosário, entre 

outros, não são sociedade civil. Ali-

ce Mabota e Lourenço do Rosário 

fazem parte daquele grupo que tira 

proveitos das camadas desprezadas. 

Lourenço do Rosário é proprietá-

rio de uma universidade onde toda 

a gente que vai estudar tem de pa-

gar dinheiro, é director do Fundo 

Bibliográfico onde tem regalias e 

ganha salário, é membro do MARP 

onde ganha senhas de representação. 

Sociedade Civil é aquela senhora 

que está no Xipamanine a vender 

para sustentar a sua família, educar 

seus filhos.

Perante os factos que caracterizam 

a governação de Armando Guebu-

za nos dois mandatos, pode-se di-

zer que sai de cabeça erguida?

Antes de mais há que realçar que nos 

primeiros cinco anos o próprio povo 

saiu satisfeito com o desempenho do 

Presidente Guebuza e do seu gover-

no, de tal forma de conseguiu resul-

tados positivos nas eleições gerais de 

2009. 

Naquela altura, o Presidente Ar-

mando Guebuza disse coisas que 

fez. Quando disse que o distrito era 

o pólo de desenvolvimento e teria 

um fundo de sete milhões isso veri-

ficou. Podemos discutir os critérios 

de atribuição desses valores mas a 

verdade é que os sete milhões estão 

lá. Tivemos grandes realizações em 

infra-estruturas, acesso à educação, 

água potável, saúde, emprego entre 

outras áreas.         

Agora, quando veio o segundo pe-

ríodo as coisas alteraram-se e os 

ministros não foram na mesma li-

nha com o Presidente. Vimos muita 

coisa dita e que depois não foi feita. 

Posso dar o exemplo da cesta básica, 

da reforma do ensino superior entre 

outras promessas. Pelo que, o segun-

do mandato não foi todo bom mas 

ainda pode inverter a situação.    

Para tal, é importante que o presi-

dente Guebuza deixe o CC esco-

lher um candidato que é resultado 

de uma discussão ampla e que é 

verdadeiramente acarinhado pelos 

moçambicanos e acabar com a ins-

tabilidade. 

Filipe Couto diz que os resultados da eleições autárquicas mostram que a 
democracia está a começar em Moçambique
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Guerrilheiros afectos à 

Renamo invadiram e 

vandalizaram, na ma-

drugada desta terça-

-feira, duas instituições estatais, 

em Mavume, distrito de Funha-

louro, província de Inhambane. 

Trata-se do centro de saúde local 

e o posto policial.

Durante a incursão, os homens 

armados alvejaram mortalmen-

te um jovem membro da Polícia 

da República de Moçambique 

(era o seu primeiro dia de traba-

lho como polícia) e vandalizaram 

igualmente o mercado local, ten-

do saqueado diversos bens com 

particular destaque para arroz, 

açúcar e bebidas alcoólicas.

A operação levada a cabo pelos 

referidos homens armados ini-

ciou-se por volta das 03:00 horas 

de madrugada. Testemunhas ou-

vidas no local relatam que os dis-

paros prolongaram-se até 04:00 

horas.

“Depois disso avançaram em di-

recção a Polulo, povoado de Pem-

be”, disse o camponês Alfredo 

Jossias   que naquela madrugada 

se preparava para ir à machamba.

A acção dos homens armados da 

Renamo culminou com a morte 

de um jovem polícia. “Era o seu 

primeiro dia de trabalho. Morreu 

no dia da estreia”, relata um fun-

cionário do governo local.

Resposta 
Entretanto, para fazer face às in-

cursões dos homens armados, o 

Ministério da Defesa Nacional 

accionou, naquela manhã, um 

contingente das forças armadas 

para Funhalouro.

Há registo de confrontos entre 

as duas partes. O palco foi o po-

voado de Polulo. Durante a troca 

de tiros os homens supostamente 

afectos à Renamo abandonaram 

uma parte dos bens saqueados e 

rumaram para um local incerto.

Não há registo concreto de baixas 

nos dois lados dados, mas as for-

cas armadas reivindicam vitória.

A localidade de Mavume está 

praticamente abandonada. A 

população na sua maioria fugiu 

para os distritos de Morrumbene, 

Massinga e cidade da Maxixe.

Os doentes foram evacuados para 

os hospitais localizados em Mor-

rumbene e Maxixe.

Neste momento, as forças gover-

namentais patrulham a localidade 

Em comunicado distribuído nesta terça-

-feira, a embaixada dos Estados Unidos da 

América em Maputo lamenta a morte do 

jovem polícia em Mavume, distrito de Fu-

nhalouro, e apela a todos os intervenientes na arena 

política para que condenem este e outros actos de 

violência similares.

“Preocupam-nos profundamente os relatos de 

confrontos contínuos entre elementos armados da 

Renamo e forças governamentais. A confirmação 

por parte da Renamo de que existem elementos da 

segurança do partido por todo o país é altamente 

perturbante.  Repetimos as nossas declarações an-

teriores de que o uso da violência não resolverá as 

diferenças políticas”, sublinham os EUA.  

Os EUA afirmam ainda estar bastante alarmados 

com os relatos de movimentos de populações na 

zona da Gorongosa e na província de Inhambane.  

“Estas populações foram forçadas a fugir da vio-

lência durante esta época essencial de cultivo. Im-

ploramos a cessação de todas as acções que causem 

danos ou coloquem as populações em risco (...) O 

fim do impasse actual exige a vontade de ambas as 

partes se sentarem juntas para negociarem uma so-

lução pacífica e duradoura”, frisam. 

Nesta segunda-feira, a delegação da União Euro-

peia (UE) em Moçambique havia manifestado pre-

ocupação com o eclodir de violência no país. Para 

UE, o reagrupamento de homens armados repre-

senta um alargamento da insegurança do centro 

para a zona sul do país, condenando o uso da força 

como meio de atingir fins políticos.

de Mavume e seus arredores.

Ao que o SAVANA apurou de 

uma fonte militar, como os ata-

ques da Renamo são imprevisí-

veis, as forças estão orientadas 

para se manterem em prontidão 

combativa no local.

Por Eugénio Arão



6 Savana 17-01-2014SOCIEDADE

Um ataque na manhã 

desta quarta-feira de 

homens armados, su-

postamente da Renamo, 

à escolta de viaturas no troço Sa-

ve-Muxúnguè, em Sofala, resul-

tou na morte de uma pessoa e fe-

rimento com gravidade de outros 

sete passageiros de um autocarro 

da Etrago, reiteradamente acu-

sada pela perdiz de transportar 

militares.

Ao que o SAVANA apurou, dois 

dos sete feridos são jogadores do 

Ferroviário de Quelimane, equi-

pa recentemente promovida ao 

principal escalão do futebol mo-

çambicano, Moçambola. Chuly 

e Alimo foram baleados quando 

seguiam com destino ao Chibu-

to, clube com o qual iriam assinar 

contrato. Alimo foi ferido com 

gravidade numa perna, enquanto 

Chuly foi atingido, de raspão, na 

barriga

Terceiro ataque em Janeiro
Em três ataques neste mês de 

Janeiro, duas pessoas perderam a 

vida, incluindo um militar, e 19 

civis foram feridos, a maioria com 

gravidade.

A escolta militar de viaturas foi 

“travada com balas” em Chimu-

tanda, a uns escassos 15 quilóme-

tros da vila de Muxúnguè, onde 

a coluna havia partido cerca das 

08horas da manhã, numa área 

pouco comum aos ataques, e não 

muito distante do local onde fo-

ram abertas as duas crateras, que 

atravessam a estrada nacional nú-

mero um (N1), para imobilizar 

viaturas.

O ataque, apurou o SAVANA de 

fontes locais, incidiu ao autocarro 

de passageiros da empresa Etrago, 

que fazia o troço Nampula-Ma-

puto, a companhia mais atingida 

pelos ataques, por supostamente 

Horror em Muxúnguè

ter se notabilizado no transporte 

de militares para a sua concentra-

ção na região centro do país.

O autocarro foi “fortemente me-

tralhado”, depois que a coluna de 

viaturas foi parada a tiros, tendo 

sido feridas sete pessoas, num 

confronto que demorou cerca de 

15 minutos, com os integrantes 

da coluna placadas no interior das 

viaturas e ou no chão.

“Houve um massacre na zona de 

Chimutanda (quarta-feira), onde 

houve um ataque ou emboscada 

com ferimentos de passageiros 

inocentes. Sete pessoas chegaram 

socorridas num carro muito feri-

das”, explicou ao SAVANA um 

residente local.

Depois do ataque, a coluna se-

guiu para Save, incluindo o au-

tocarro da Etrago, mas as vítimas 

do ataque foram socorridas por 

uma viatura policial que saia do 

distrito de Machanga para a vila 

de Muxúnguè. Depois de uma 

intervenção, as sete vítimas fo-

ram transferidas no mesmo dia 

para o Hospital Central da Beira 

(HCB).

“Foi atacada a coluna de carros 

e um machimbombo (autocarro 

de passageiro) onde saíram os 

feridos graves”, disse José Luís, 

um pároco católico na região de 

Muxúnguè, tendo se manifestado 

“preocupado com a situação” da 

evolução da crise na zona.

“Foi horrível. Uma verdadeira 

guerra. O ataque demorou pouco 

tempo, mas parecia uma eterni-

dade com um desespero total de 

toda a gente que estava na coluna. 

Isso é coisa que se deve resolver 

com urgência, basta a brincadeira 

dos gabinetes”, declarou Louren-

ço João, um viajante.  

Uma fonte médica confirmou a 

entrada de feridos graves, com 

balas na cabeça e membros in-

feriores e superiores, no hospital 

Rural de Muxúnguè, o que mais 

se ressente dos ataques de ho-

mens armados, supostamente da 

Resistência Nacional Moçam-

bicana (Renamo), por assistir o 

maior número de vítimas.

Este é o terceiro ataque reporta-

do este ano na região, depois dos 

dois terem feito um morto e 13 

feridos, a 1 e 7 de Janeiro corren-

te, quando o exército e homens 

armados se confrontaram no rio 

Ripembe.

A 1 de Janeiro um duplo ataque 

incidiu contra a coluna militar 

de viaturas, levando a desistência 

de viagem de centenas de passa-

geiros que regressaram e se acu-

mularam na vila de Muxúnguè, 

o que saldou num morto e cinco 

feridos.

A 7 de Janeiro, uma outra inves-

tida de homens armados visou a 

viatura militar “rebenta mina” que 

abria a escolta, tendo metralhado 

várias viaturas, no que resultou 

no ferimento de sete pessoas, a 

maioria civis.

Na primeira trincheira, cratera 

aberta na EN1 em Novembro 

passado, foi montada uma posi-

ção militar, mas “não tem con-

seguido travar” os ataques de 

colunas, iniciados em Abril, em 

protesto contra a “ditadura im-

plantada” pelo Governo e a falta 

de consenso sobre a lei Eleitoral, 

levando o país a viver o pior mo-

mento de tensão político-militar 

após a assinatura do Acordo de 

Paz, em 1992, que pôs fim a guer-

ra civil dos 16 anos, entre o gover-

no e a Renamo.

Um dos feridos já em tratamento no Hospital Central da Beira
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Debaixo de fortes protestos 

por se associar ao contro-

verso projecto Prosavana, 

o Primeiro-Ministro do 

Japão, Shinzo Abe, escalou pela pri-

meira vez Moçambique, no passado 

fim-de-semana, para estreitar laços 

de cooperação bilateral e buscar 

oportunidades de negócio para em-

presas japonesas. É a primeira vez 

que um alto dirigente daquele país 

visita Moçambique, o que levou o 

presidente moçambicano, Arman-

do Guebuza, referir que é chegada 

a hora das duas partes fazerem valer 

o acordo de liberalização, promoção 

e protecção recíproca de investi-

mentos entre Moçambique e Japão, 

assinado ano passado na cidade ja-

ponesa de Yokohama, à margem da 

Conferência Internacional para o 

Desenvolvimento de África (TI-

CAD V).

Moçambique e Japão abriram um 

novo capítulo de cooperação ao 

firmarem durante a visita oficial do 

Primeiro-Ministro Japão, Shinzo 

Abe, novos compromissos.

As conversações entre os dois diri-

gentes resultaram na assinatura de 

sete memorandos de entendimento, 

com destaque para a reabilitação do 

Instituto Superior de Ciências de 

Saúde, parceria entre o Centro de 

Investigação Internacional do Japão 

em ciências agrícolas e o Instituto 

de Investigação Agrícola de Mo-

çambique e a cooperação académi-

ca entre a Universidade Eduardo 

Mondlane e a Universidade Akita, 

do Japão.

Estes projectos fazem parte do 

acordo assinado ano passado à mar-

gem da Conferência Internacional 

para o Desenvolvimento de África 

(TICAD V), na cidade Japonesa de 

Yokohama, e estipula compreensiva 

e detalhadamente a liberalização, 

promoção e protecção do investi-

mento no tocante ao pré-estabele-

cimento dos negócios, bem como 

no período após o estabelecimento 

das empresas japonesas no país. 

O dirigente nipónico demonstrou 

o seu interesse em materializar este 

acordo, mas manifestou também a 

sua preocupação em investir no país 

face a actual tensão político-militar 

que se verifica desde Abril do ano 

passado.

De acordo com um comunicado 

conjunto emitido pelas partes no 

final do encontro, o Chefe de Es-

tado moçambicano tranquilizou o 

dirigente nipónico afirmando que 

se trata de situações localizadas que 

o país está a enfrentar e o governo 

está a empreender esforços para res-

taurar a ordem através do diálogo.

Segundo o documento, Abe ma-

nifestou a sua disponibilidade em 

apoiar Moçambique rumo à estabi-

lidade através de um diálogo persis-

tente. O mesmo recordou que entre 

1993 e 1995 o seu país disponibi-

lizou um contingente para integrar 

as operações da paz com as nações 

unidas (UNUMOZ).

Deste modo, os dirigentes acorda-

ram em realizar um diálogo político 

regular de alto nível projectado para 

discutir as questões de interesse co-

mum na área bilateral, regional e 

global e para identificar áreas para 

reforçar a cooperação em sectores 

que se mostrarem necessário.

-

Ainda no decurso da visita, o mi-

nistro nipónico anunciou a dispo-

nibilização de cerca de USD 570 

milhões (70 biliões de yenes) para 

financiar projectos de desenvolvi-

mento no país.

A verba será canalizada no investi-

mento em infra-estruturas rodoviá-

rias, ferro-portuárias e electrificação 

no corredor de Nacala no norte do 

país, um local tido como estratégico 

para impulsionar o desenvolvimen-

to da região.  

Segundo Keiji Hamada, conselhei-

ro da embaixada do Japão em Mo-

çambique, este valor faz parte de 

um pacote do TICAD V, que vai de 

2013 a 2017 e já está em implemen-

tação no país. 

Sem detalhar, Hamada aponta que 

esta verba está inserida num pacote 

que inclui donativo, crédito e coo-

peração técnica, sendo que até ao 

momento não foram estabelecidas 

as percentagens da alocação por 

sector, pois ainda há projectos por 

aprovar.  

partes
Para além dos membros do seu 

governo, Shinzo Abe fez-se acom-

panhar por uma comitiva de 50 

empresários que participaram no 

fórum de investimentos Japão/

Moçambique onde a Confedera-

ção das Associações Económicas 

de Moçambique (CTA) e o Centro 

de Promoção de Investimentos de 

Moçambique (CPI) apresentaram 

as potencialidades e oportunidades 

de investimento em Moçambique. 

Assim, os dois países concordaram 

que a exploração do gás natural e 

carvão mineral para obtenção de 

energia pode ser fundamental para 

o desenvolvimento de ambos. 

Moçambique espera alcançar largas 

vantagens ao diversificar as fontes 

de energias, pois acredita que vai 

responder “aos imperativos do de-

senvolvimento nacional”, fortale-

cendo a rede nacional para o abas-

tecimento doméstico, industrial e 

consolidar este mercado ao nível da 

zona austral, onde é referência no 

provimento de energia, sem deixar 

de lado a cadeia de valor que pode 

advir do processo. 

Enquanto isso, o Japão vê no desen-

volvimento deste tipo de energias 

como uma fonte alternativa à ener-

gia nuclear, visto que o país pode 

estar a ressentir-se do incidente de 

Fukushima. 

Nestes termos, Japão vai disponi-

bilizar cerca de USD 17.3 milhões 

para financiar a construção de um 

complexo industrial de ciclo de pro-

dução combinada de gás e energia.

O projecto consistirá na construção 

de raiz e apetrechamento em equi-

pamentos apropriados do referido 

complexo industrial.

Os japoneses manifestaram mais 

interesse nos recursos naturais do 

país e nos próximos dias espera-se 

que mais acordos sejam rubricados. 

O Presidente da República, Ar-

mando Guebuza, fez um balanço 

positivo da visita da comitiva nipó-

nica a Moçambique e manifestou a 

sua vontade de aprofundar cada vez 

mais as relações com aquele país 

asiático.

De acordo com Guebuza, a parce-

ria entre Moçambique e Japão tem 

um impacto directo em áreas como 

educação e formação, agricultura 

onde se destaca o Prosavana, um 

projecto de desenvolvimento agrá-

rio na zona norte que está a gerar 

muita polémica e é tido como pre-

ponderante para redução da fome 

no país. O Prosavana é projecto 

tripartido que inclui Moçambique 

e Brasil e Japão. 

Outro destaque vai para a produ-

ção de arroz em Nante no distrito 

de Maganja da Costa, na província 

da Zambézia, que conta com apoio 

Vietnamita. A parceria do Japão 

entra ainda no domínio das infra-

-estruturas, recursos minerais, pes-

cas, saúde e investimento, público e 

privado.

O estadista moçambicano saudou o 

investimento das empresas japone-

sas em Moçambique e manifestou a 

sua vontade de dar total apoio para 

permitir o bom andamento dos pro-

jectos. Comprometeu-se igualmen-

te a flexibilizar o quadro jurídico 

nacional na melhoria do ambiente 

de negócios para que as transacções 

decorram sem sobressaltos.

Enquanto isso, o dirigente nipónico 

frisou que a ajuda do seu país visa 

essencialmente reduzir a pobreza e 

promover o desenvolvimento sus-

tentável, pelo que a formação de 

recursos humanos afigura-se como 

um dos principais objectivos.

A 
Plataforma Provincial da Sociedade Civil de Nampula 

(PPOSC-N) diz que a visão positivista sobre o Prosava-

na manifestada no último fim-de-semana pelo Chefe de 

Estado moçambicano, Armando Guebuza, e primeiro-

-ministro Japonês, Shinzo Abe, colide com a visão expressa por 

organizações de camponeses do Corredor de Nacala congregados 

na UNAC, organizações da sociedade civil e académicos que, siste-

maticamente, têm manifestado suas preocupações sobre as conse-

quências de tal programa. 

Para estes, o Prosavana vai trazer implicações nefastas para a segu-

rança da posse de terra, soberania e segurança alimentar e nutricio-

nal, integridade cultural das comunidades locais, impactos negati-

vos sobre o meio ambiente e sobre as futuras gerações.

A sociedade civil de Nampula diz que face a esta realidade ela-

borou uma carta aberta para deter e reflectir o Prosavana dirigida 

aos Chefes de Estado dos três países envolvidos neste programa 

(Moçambique, Brasil e Japão) mas até ao momento não tiveram 

resposta. 

Ao nível desta província, várias foram as acções desencadeadas para 

protestar contra este projecto junto da direcção provincial de agri-

cultura e ao mesmo tempo recomendar a reelaboração do programa 

tendo como base consultas às organizações camponesas, com a par-

ticipação da sociedade civil e académicos especializados.

Deste modo, consideram que o “generoso apoio” do Governo Japo-

nês realiza-se numa perspectiva de continuidade do colonialismo, 

agora com gestão delegada através do empoderamento da gerência 

nacional com USD 570 milhões, salvaguardando acima de tudo os 

interesses do capital internacional em Moçambique e deixando de 

lado todas as chamadas de atenção feitas sobre os seus efeitos ne-

gativos do projecto.

PM japonês em Maputo

Shinzo Abe reitera apoio ao Prosavana

Nampula contesta Prosavana

Delegações de Japão e Moçambique estreitam laços de cooperação  
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A 
migração tecnológica 

para um sistema uni-

formizado de pagamen-

to de salários no sector 

publico (e-Folha) está a provocar 

embaraços na direcção provincial 

das Finanças de Manica, uma situ-

ação que deixou alguns funcionári-

os dos sectores de Educação e 

Saúde, ao nível local, sem salários 

passando a chamada quadra festiva 

em branco. A situação mais dram-

ática assistiu-se nos distritos de 

Gondola, Manica, Báruè e Guro e 

cidade de Chimoio. 

 

Devido a falhas de actualização do 

cadastro dos gestores de contas, 

em paralelo com a migração, hou-

ve troca de salários de distritos, ou 

seja, valores de 300 mil meticais 

para o distrito de Manica foram 

parar no distrito de Guro, valores 

de Guro foram parar em Sussun-

denga, casos semelhantes aconte-

ceram com os distritos de Gondo-

la e Báruè.

Ao que apurou o SAVANA em 

Novembro passado, os salários dos 

funcionários deviam passar a ser 

directamente pagos nas suas con-

tas, com a eliminação (em Dezem-

bro) do sistema OMEGA, mas a 

migração para e-Folha ficou atra-

sada em Manica devido a vários 

factores, que incluem a desorgani-

zação dos recursos humanos.

Ou seja, os gestores das contas 

passam a processar as folhas de 

salários dos funcionários  efectivos 

e remetê-las à direcção provincial 

das finanças, que após a revisão as 

submete ao Centro de Desenvolvi-

mento de Sistemas de Informação 

de Finanças (CEDSIF), que gere 

o SISTAFE (Sistema de Adminis-

tração Financeira do Estado), para 

a autorização dos pagamentos.

Com isso, o CEDSIF autoriza o 

Banco de Moçambique (BM) a 

libertar os valores aos bancos co-

merciais, onde estão as contas dos 

funcionários cadastrados no siste-

ma, um processo que demora em 

media três dias, mas que se tor-

nou uma eternidade para alguns 

funcionários desde Novembro em 

Manica.

Acontece que em Manica, até Ou-

tubro de 2013 dos 18 mil funcio-

nários públicos, 14 mil não esta-

vam cadastrados no e-SISTAFE, 

introduzindo em 2002 (e massi-

ficado em 2010) no âmbito das 

reformas do estado, exigidas pelo 

Fundo Monetário Internacional 

(FMI) para dinamizar a Política 

Económica Financeira do país.

Contudo, um rápido processo 

permitiu a introdução de 9.800 

funcionários para o pagamento 

directo de salários via conta ban-

cária (e-Folha), um processo gra-

dual para os remanescentes 8.200 

funcionários, cujos salários foram 

pagos por via das suas instituições.

“Este processo provocou estorno 

de salários de alguns funcioná-

rios em Novembro e Dezembro, 

porque havia funcionários com 

Número de Identificação Ban-

cária (NIB) errado, sem Número 

Único de Identificação Tributária 

(NUIT), com contas encerradas 

e ou desactivadas”, disse ao SA-

VANA Titos Matabele, director 

provincial adjunto das finanças de 

Manica.

“Face a esta situação, recorremos 

ao domicílio bancário via gestores 

de conta para pagar os funcioná-

rios que haviam sido rejeitados 

pelo e-Folha e OMEGA, e ou 

aqueles que não constavam em 

nenhum destes sistemas”, precisou 

Titos Matabele.

Até 26 de Dezembro, 418 funcio-

nários cadastrados haviam sido re-

jeitados pelo sistema, por erros de 

NUIT, NIB e ou contas bancárias, 

que viriam a ser pagos via gestores 

de contas, mas dezenas de outros 

continuam sem salários até então.

“Continuo sem salário de Dezem-

bro até hoje. O de Novembro só 

consegui ter a 23 de Dezembro 

depois de muita reclamação na di-

recção da escola. Agora a direcção 

da escola diz que nada pode fazer 

além de recorrer a direcção das fi-

nanças, que também assegura que 

o problema é do nível distrital”, 

disse uma funcionária, vítima da 

tecnologia.

“É uma situação muito embara-

çosa, os gestores dizem que não 

têm nenhuma informação sobre 

os procedimentos dos nossos salá-

rios porque passam a ser lançados 

nas contas centralmente e que te-

mos que recorrer às finanças para 

qualquer reclamação. Então eu 

termino as férias atrás do salário 

para depois voltar ao interior para 

dar aulas”, disse um professor, sob 

anonimato.    

Duplicação de salários
Enquanto alguns professores e en-

fermeiros ficaram sem salários nos 

meses de Novembro e Dezembro, 

outros receberam os salários a do-

brar durante este período na se-

quência de falhas tecnológicas de 

processamento de salários.

Outrossim, a migração do sistema 

viria a denunciar algumas irregu-

laridades na organização dos re-

cursos humanos das instituições 

públicas, quando valores institu-

cionais foram parar nas contas dos 

respectivos chefes e ou financeiros.

Neste caso, 23 mil meticais que fo-

ram parar nas mãos de um gestor 

de contas duma instituição cujo 

nome não conseguimos apurar, 

deverão ser restituídos ao Estado 

em Manica.

Num outro caso, um funcionário 

do distrito de Manica foi pago a 

partir do distrito de Mossurize, 

uma situação que tem estado a 

prejudicar a outrem.

Numa reunião com a governadora 

de Manica, Ana Comoane, fun-

cionários do Hospital Provincial 

de Chimoio (HPC) reivindicaram 

a falta de pagamento de salários 

de Dezembro, uma situação que a 

governadora deu o prazo de regu-

larização até hoje, sexta-feira.

“Os valores para contas alheias es-

tão em processo de restituição. A 

partir do cadastro veremos a quem 

foram encaminhados e serão res-

tituídos para não lesar o estado”, 

disse Titos Matabele, asseguran-

do que o mesmo processo se fará 

com os funcionários com duplica-

ção de salários, através de estratos 

bancários, apelando aos afectados 

a contactarem os gestores das con-

tas para solucionarem o problema 

junto as finanças.

Prova de vida
Contudo, a fonte adiantou que o 

sector das finanças está a trabalhar 

para que todos os funcionários 

em Manica estejam com proces-

sos exigidos regularizados, antes 

da execução, este ano, do prova 

de vida, que pretende eliminar os 

funcionários sem requisitos para o 

aparelho de estado. 

Funcionários de saúde e educação prejudicados com salário

Por André Catueira, em Manica
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Raul Domingos, actual 

presidente do Partido 

para a Paz, Democra-

cia e Desenvolvimento 

(PDD) e antigo negociador chefe 

da Renamo nas conversações que 

culminaram com a assinatura, em 

1992, do Acordo Geral de Paz 

(AGP) lamenta o ponto que a ten-

são político-militar atingiu, mas 

diz não estar surpreso porque há 

muito concluiu haver um sector no 

poder claramente interessado na 

eclosão de uma nova guerra civil 

no território nacional. 

Domingos, que publicamente tem 

reiterado a necessidade de as par-

tes buscarem um diálogo franco, 

honesto e de cedências reais, é de 

opinião que o sector que tudo está 

a fazer para a eclosão de uma nova 

guerra tem uma agenda bem de-

finida do que efectivamente quer 

ganhar, atendendo e considerando 

que numa situação de guerra emer-

ge um outro poder sobre o poder 

natural “democraticamente” eleito. 

“Há um sector dentro ou nas hos-

tes do poder que está interessado 

numa situação de conflito. Quer 

me parecer que gente deste sector 

sai a ganhar mais com uma situa-

ção de guerra do que da paz”, disse 

Domingos. 

“Sabemos que numa situação de 

guerra temos um cenário de Es-

tado dentro de um outro Estado. 

Até porque esse Estado que nasce 

torna-se mais forte sobre o Esta-

do que já temos, em que as For-

ças de Defesa e Segurança (FDS) 

têm toda esta autonomia em que a 

compra de armamento anda com 

comissões chorudas e outros ga-

nhos próprios numa situação de 

conflito. Esse sector pode não estar 

directamente ligado às FDS, mas 

a verdade é que há sim um sector 

bastante interessado numa situação 

de conflito e que sabe (este sector) 

que vai tirar ganhos numa situação 

de conflito. É um poder mais forte 

se que vai sobrepor sobre o poder 

natural”.   

Em situação contrária, acredita 

Domingos, a actual tensão políti-

co-militar teria sido ultrapassada 

há muito tempo, na medida em 

que os pontos divergentes e colo-

cados à mesa são ultrapassáveis. 

O antigo negociador chefe estra-

nha bastante o facto de as partes 

não terem avançado num diálogo 

frutífero quando se pensava que a 

visita do Chefe de Estado à pro-

víncia de Sofala fosse criar condi-

ções para um encontro com o líder 

da Renamo. 

Este sentimento de frustração e es-

tranheza foi também demonstrado 

pelo arcebispo de Maputo, Dom 

Francisco Chimoio, quando numa 

recente entrevista a um canal tele-

visivo, disse que o ataque a Satun-

jira se equipara a um punhal pelas 

costas do colega.  

Para Raul Domingos, o ponto de 

partida da actual situação é o que 

considera “partidarização do apa-

relho de Estado” e o “não cumpri-

mento deliberado e malicioso da-

quilo que foi acordado em Roma, 

em 1992”. Aliás, recorda Domin-

gos, estas questões, consideradas 

como perigos do AGP, vêm ex-

pressas no relatório do MARP 

e quem de direito conhece estas 

constatações, mas “propositada-

mente continuam a fazer ouvidos 

de mercador”.

“Como não chegaríamos a esta 

situação” , questionou, para depois 

defender que “com a actual situa-

ção de desconfiança elevada, só a 

mediação nacional ou estrangeira, 

pode voltar a aproximar as partes”.  

Não é justo exigir o desar-
mamento da Renamo 
Com a situação político-militar a 

mostrar sinais de deterioração no 

país, está a tornar-se cada vez mais 

aceso e global o debate em torno 

das razões que estão literalmente 

a conduzir o país para uma nova 

guerra civil. Com prós e contras, 

uns defendem que a actual situa-

ção resulta do facto de o governo 

não ter de tudo feito para desarmar 

a Renamo, realidade que faz com 

que a Renamo use as armas que 

tem para “chantagear” o governo, 

fazendo exigências “inaceitáveis”. 

Enquanto que outros chegam mes-

mo a dizer que, no fundo, o que a 

Renamo pretende com a actual 

“pressão” é “extorquir” dinheiro do 

Estado, alegadamente para alimen-

tar os seus membros.

No entanto, Raul Domingos é de 

opinião que a actual situação deriva 

da partidarização do Estado e da 

não implementação do AGP. 

De acordo com a nossa fonte, con-

trariamente ao que muitos dizem, 

o AGP ainda não é um documento 

caduco, exactamente pelo facto de 

parte dos seus protocolos não esta-

rem devidamente implementados. 

Ou terem sido deliberadamente 

mal implementados, havendo hoje 

a necessidade de se implementar 

o que não foi implementado e de 

corrigir o que foi deliberada e ma-

liciosamente mal implementado.

Recorda Domingos que o AGP 

não defende, em nenhum dos 

seus protocolos, a partidarização 

do Aparelho de Estado, incluindo 

das Forças de Defesa e Segurança 

(FDS).

“Mas hoje a partidarização do Es-

tado é uma realidade que cresce a 

olhos vistos e nós (algumas pes-

soas) teimosamente negamos esta 

realidade. Nós alertamos todos os 

dias que esta é uma realidade que 

nos vai levar a guerra porque todo 

o cidadão quer gozar plenamente 

os seus direitos”.

Nisto, defende Domingos, “não 

é justo exigir o desarmamento da 

Renamo enquanto a Frelimo con-

tinuar armada através da partidari-

zação das FDS. Não é justo”!

“Muitas vezes tenho dito, quando 

se fala de desarmar a Renamo, que 

O 
porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, 

disse, na semana passada, que um dos ob-

jectivos da concentração dos “seguranças” 

da Renamo no distrito de  Homoíne tinha 

a ver com a necessidade de impedir a deslocação das 

Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) 

do sul para o centro, epicentro da tensão político-mi-

litar.

Este pronunciamento é visto como mais uma de-

claração de guerra da Renamo contra o governo 

moçambicano, daí que algumas vozes já começam 

a levantar-se exigindo que quem de direito mande 

prender Mazanga por ter feito uma declaração que 

põe em causa a segurança 

do Estado. O chamado 

G40, um grupo de cha-

mados “analistas indepen-

dentes” pró-regime, vem 

desde a semana passada 

defendendo energicamen-

te esta tese (mandar deter 

Mazanga).

Este mesmo cenário, 

recorde-se, aconteceu na 

prisão de Jerónimo Mala-

gueta, depois do polémico 

pronunciamento sobre a 

ampliação do raio de segu-

rança do líder da Renamo 

na zona centro, no troço 

entre o rio Save e Muxún-

guè.

Entretanto, Raul Domingos mostra algumas reti-

cências em relação aos efeitos positivos que podem 

resultar da prisão de Fernando Mazanga, na me-

dida em que, segundo defende, até hoje, não viu 

qualquer efeito positivo da prisão de Jerónimo 

Malagueta.

“Se querem hoje mandar prender Mazanga, eu 

pergunto: qual foi, até hoje, o resultado positivo da 

prisão de Jerónimo Malagueta? Então, nós quere-

mos dialogar ou queremos mandar prender pessoas 

apenas porque serviram de porta-voz de uma orga-

nização? questionou. 

Aponta Raul Domingos, antigo negociador chefe nas conversações de Roma

não podemos desarmar a Renamo 

só. Temos que desarmar a Renamo 

e a Frelimo porque a Frelimo está 

armada através da partidarização 

das FDS e vários exemplos nos 

elucidam essa realidade todos os 

dias”, referiu. 

“Como é que se explica que a po-

lícia decide carregar urnas de votos 

para ir contar num local que só 

ela conhece? Como se explica que 

apenas por manifestar-se em fren-

te à casa do governador, a polícia 

decida matar um cidadão indefeso? 

São pequenos exemplos que mos-

traram que as nossas FDS estão ao 

serviço partidário e do Estado. Isso 

é muito perigoso”, alertou Domin-

gos. 

“Se não pararmos com isto ha-

vemos de acordar um dia em que 

temos um Estado sobre outro Es-

tado”, apontou Domingos, para 

depois criticar o Presidente da Re-

pública por não estar a ser consen-

tâneo com o seu discurso. 

É que no entender de Raul Do-

mingos, o Presidente da República, 

Armando Guebuza, devia ter feito 

muito para evitar a actual deterio-

ração da tensão político-militar, 

mas não o fez.

“Como é que se explica que o Presi-

dente diga que a alternativa à paz é 

a própria paz para de repente man-

dar atacar Satunjira, sob a leviana 

alegação de que ele é que começou. 

Esta coisa de ele é que começou só 

me recorda aqueles momentos de 

criança em que lutávamos e diante 

dos pais justificávamos: ele é que 

começou”. 

(mediaFAX)

Raul Domingos
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Depois de inicialmente 

terem negado, as auto-

ridades policiais mo-

çambicanas acabaram 

“abrindo o jogo” sobre a detenção 

dos suspeitos no assassinato num 

hotel de Joanesburgo, do antigo 

chefe da secreta ruandesa, o co-

ronel Patrick Karegeya.

Questionado sobre o assunto, 

João Machava, que nesta terça-

-feira falou à imprensa na quali-

dade de porta-voz do Comando 

Geral da Polícia da República de 

Moçambique, confirmou a de-

tenção, em território moçambi-

cano, de quatro indivíduos, todos 

acusados de terem participado no 

assassinato do antigo chefe da se-

creta ruandesa. 

O coronel Patrick Karegeya foi 

encontrado no seu quarto de 

hotel, morto na cama, há pouco 

mais de três semanas, em San-

dton, Joanesburgo, na África do 

Sul. 

João Machava não indicou a data 

em que os suspeitos foram deti-

dos, mas assegurou que os mes-

mos estão encarcerados nalgu-

mas unidades policiais da cidade 

e província de Maputo, enquanto 

decorrem outros trâmites proces-

suais que deverão culminar com 

o encaminhamento dos suspeitos 

aos locais onde devem ser julga-

dos pelos crimes de que são acu-

sados. 

“A única coisa que eu posso avan-

çar neste momento sobre este 

assunto é que o grupo continua 

detido em Maputo, aguardando 

pelos procedimentos legais para 

ser levado de volta ao local de 

crime”, disse Machava.

Do grupo dos indiciados, cons-

ta o tenente coronel Francis 

Gakwerere, um oficial do exér-

cito da República do Ruanda, 

acusado de ter chefiado o grupo 

que assassinou o antigo chefe da 

secreta.

Mesmo sem avançar pormeno-

res, a  polícia moçambicana diz 

não ter conhecimento sobre a 

motivação que teria precipita-

do o assassinato coronel Patrick 

Karegeya, mas suspeita tratar-se 

de “razões políticas”. Patrick Ka-

regeya, de 53 anos, era um opo-

sitor do presidente ruandês Paul 

Kagame.

Karegeya foi durante muito tem-

po colaborador próximo de Ka-

game, presidente do Ruanda des-

de 2000. Durante muitos anos 

foi director do serviço secreto 

externo, até que foi despromovi-

do para porta-voz do exército e 

mais tarde detido. Em 2006 per-

deu a patente de coronel e no ano 

seguinte partiu para o exílio na 

África do Sul.

Outro dissidente ruandês exi-

lado na África do Sul, Faustin 

Kayumba Nyamwasa, sobreviveu 

a duas tentativas de assassinato 

em Junho de 2010. O governo do 

Ruanda negou qualquer envolvi-

mento nos ataques.

Ruandês morto em Maputo

Não é a primeira vez que alguns 

sectores do regime de Kigali 

mandam eliminar figuras incó-

modas refugiadas no estrangeiro.

Em Outubro de 2012, Théogène 

Turatsinze, um cidadão ruandês, 

que exercia o cargo de vice-reitor 

da Universidade Privada São To-

más de Moçambique, foi execu-

tado. Turatsinze residia na capital 

moçambicana desde 2007.

O corpo da vítima foi encontra-

do de mãos atadas nas costas, a 

flutuar numa praia de Maputo, 

depois de ter sido dado como de-

saparecido durante dois dias.

Turatsinze foi durante os anos 

Houve demasiados 

situações a mere-

cer a nossa atenção 

para que este ano 

nos limitemos ao tradicional 

voto de agradecimentos que 

caracteriza a nossa confra-

ternização. Assim também 

não decepciono o Fernando 

Manuel e o Informal.

Este ano foi particular-

mente difícil para a comu-

nicação social. Voltaram os 

espancamentos, as prisões 

arbitrárias, as ameaças e in-

timidações, a substituição de 

chefias editoriais com moti-

vações políticas. Houve e há 

muitos problemas no pano-

rama conturbado na liberda-

de de expressão e imprensa.

Foi com este pano de fundo 

que trabalhámos na nossa 

organização. Porque não 

viramos a cara aos desafios, 

melhorámos o desempenho 

do mediaFAX, a rádio fez 

os seus primeiros directos e 

tem agora espaços perma-

nentes de interacção com os 

nossos ouvintes. No SAVA-

NA, a passagem do jornal a qua-

tro cores e um novo lay-out, a par 

dos esforços no sector editorial, 

trouxeram-nos mais qualidade.

Com a ajuda dos nossos amigos 

solidários de @verdade passámos 

a imprimir na África do Sul. A 

qualidade do SAVANA trouxe-

-nos mais leitores e anunciantes. 

Mesmo com a “desregulação”  in-

duzida,  foi particularmente sig-

nificativo o aumento de vendas 

através dos ardinas em Maputo. 

O que significa que há desafios a 

vencer nas assinaturas, na distri-

buição e vendas nas províncias. A 

nossa equipa de distribuição está 

de parabéns e estou certo do seu 

ainda melhor desempenho em 

2014, o ano em que assinalamos 

os 20 anos do primeiro semanário 

independente de Moçambique.

Os anunciantes deram-nos boas 

notícias e motivos de satisfação 

nas suas preferências, mas é com 

preocupação que recebemos notí-

cias da pressão sobre as empresas 

e as suas campanhas de promoção 

e divulgação realizações, de pro-

dutos e marcas. Temos de estar 

atentos à evolução do mercado 

e aos fenómenos de conjuntura, 

sobretudo no ano eleitoral que se 

avizinha.

No plano global temos de melho-

rar o nosso performance  e fazer 

render a nosso favor o fruto das 

nossas iniciativas. Um dos meus 

antecessores costumava dizer que 

nós gostávamos de melhorar os 

salários nas companhias telefóni-

cas pelos consumos abusivos. Ao 

não melhorarmos o nosso desem-

penho e eficiência até premiamos  

quem destrói as nossas viaturas 

em estado de embriaguês e quem 

nos rouba jornais. Na nossa rea-

lidade, os tribunais do trabalho 

ainda funcionam em plano incli-

nado e, por isso mesmo, temos de 

transformar essa adversidade em 

ponto forte. Com organização e 

agressividade.

Temos também de vencer alguns 

dos sindromas do universo mo-

çambicano. O síndrome do “ca-

bareth soviético” aceitando a mu-

dança, a inovação e a injecção de 

sangue novo na empresa. O sín-

drome do “caranguejo na panela 

a ferver sem tampa”, premiando 

os melhores, os que querem 

singrar e que trazem benefí-

cios para a empresa, os que 

querem fazer novo.

Temos de modernizar, temos 

de trazer mais juventude, 

mais qualidade e sofistica-

ção à empresa. Mas temos 

de nos manter muito unidos, 

funcionar como equipa co-

esa perante os desafios que 

vamos ter de enfrentar em 

2014.  Temos de reforçar 

as nossas parcerias externas 

com @verdade, com a TIM, 

com outros interlocutores 

com quem possamos acres-

centar mais valias e benefí-

cios mútuos.

O discurso já vai longo e eu 

paro por aqui. Parafraseando 

o slogan na nossa redacção 

atribuído a um outro timo-

neiro: o combate é duro, mas 

temos que vencer!

* versão editado da interven-

ção do PCA da mediacoop 

SA na confraternização anu-

al da empresa a 20.12.2013

2005 e 2007, director do Banco 

Ruandês para o Desenvolvimen-

to (RDB), uma instituição finan-

ceira que se alega ter sido durante 

anos, uma espécie de saco azul 

para a Frente Patriótica Ruan-

desa, partido do Presidente Paul 

Kagame.

Este banco (uma espécie do nos-

so Banco Austral) estava, na al-

tura do assassinato de Turatsinze, 

sob uma auditoria recomendada 

pelo Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, que 

foram os principais credores da-

quela instituição bancária. Os 

auditores haviam solicitado a 

colaboração de Turatsinze, para 

ajudar no esclarecimento do pa-

radeiro do dinheiro desaparecido, 

e que se supõe tenha ido parar às 

mãos de principais figuras do re-

gime de Paul Kagame. Turatsinze 

terá sido assassinado por ter acei-

te colaborar com os auditores.

Ruandeses acusados de genocídio 

escondidos em Maputo

Em Moçambique estão refugia-

dos vários ruandeses acusados 

por Kigali de terem participado 

no genocídio de 1994 contra a 

minoria tutsi. Esta situação terá 

levado ao esfriamento das re-

lações entre os dois países por 

Kigali acusar Maputo de falta de 

colaboração.

Em Dezembro de 2009, Arman-

do Guebuza enviou ao Ruanda 

a ministra da Justiça, Benvinda 

Levy, que apresentou em mãos 

ao Chefe de Estado ruandês uma 

carta do presidente moçambicano 

com o objectivo de tentar escla-

recer a situação de alegados cri-

minosos ruandeses em Moçam-

bique. 

Na altura, Moçambique repetiu 

a vontade expressa de colaborar 

com os ruandeses, deixando cla-

ro que tal colaboração terá de ser 

feita sempre dentro da lei, do es-

pírito das regras e procedimentos 

internacionais.  

Moçambique possui um cam-

po de refugiados em Maratane, 

arredores da cidade nortenha de 

Nampula, e que acolhe pessoas 

oriundas de diversas partes do 

continente africano, sobretudo 

Ruanda, onde parte deles são al-

tas patentes do exército daquele 

país, suspeitos de terem partici-

pado no genocídio. 

Na altura, o procurador-geral de 

Ruanda, Martin Ngoga, apresen-

tou uma lista de nove ruandeses 

acusados de genocídio e que estão 

refugiados em Moçambique.

2014: Um ano com desafios difíceis

Suspeito de ser o cérebro do assassinato do antigo chefe da secreta ruandesa

Por Eduardo Conzo

Patrick Karegeya, morto na África do Sul

Por Fernando B. de Lima*
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Aquilo que o governo de Mo-

çambique considera “tensão 

político-militar” ou “inciden-

tes dos homens da Renamo” 

pouco ou nada tem de diferente com a 

forma como começou o conflito arma-

do de 1976 a 1992. 

Tirando a nomenclatura e a geopolí-

tica regional, ambos conflitos come-

çaram com mortes de civis inocentes. 

Depois de feitas todas as reflexões so-

bre as origens de um conflito, as res-

ponsabilidades, e tudo o resto que mais 

interessa aos analistas políticos e que já 

inundaram muitas prateleiras de livros 

e artigos, a realidade que não preci-

sa de nenhuma análise são as pessoas, 

sobretudo civis, que morrem em resul-

tado da guerra. Mas mesmo assim, há 

ainda quem só considere um conflito 

como sendo grave ou sério quando o 

número de mortos atinge níveis alar-

mantes. Isto nos diz muito sobre a na-

tureza humana, a falta de empatia que 

os Homens têm em relação uns aos ou-

tros. As mortes resultantes deste novo 

conflito em Moçambique desde mea-

dos de 2013 ainda não são facilmente 

quantificáveis, mas uma simples esti-

mativa pode colocar as perdas huma-

nas em algumas dezenas. Mas dezenas 

é, para muitos de nós, um número tão 

insignificante para nos alarmarmos. A 

agravar o facto de que, afinal, as mor-

tes acontecem em aldeias remotas do 

centro do país. E remotas são as infor-

mações das pessoas que morrem, o que 

aumenta ainda mais a distância entre 

a realidade que devia ser alarmante à 

nossa confortável vida citadina. Pen-

sando bem, aparentemente não temos 

nada que temer. A água chega às nossas 

torneiras. Há luz eléctrica de dia e de 

noite. O gás está disponível nas gara-

gens, assim como o carvão vegetal. As 

lojas e mercados estão abarrotados de 

mercadorias. Os “chapas”, embora cada 

vez mais insuficientes, continuam a cir-

cular tranquilamente. Nós que temos 

carros particulares há sempre combus-

tível nas bombas. Enfim, temos todas 

as condições para um comodismo que 

nos distancia das remotas aldeias de 

Muxúnguè (e agora de Homoíne). E 

a cada notícia de que houve ataques 

entre os homens da Renamo e FIR e 

as FADM, espantamo-nos e abanamos 

a cabeça. Às vezes criticamos, aliás, te-

mos criticado cada vez mais a incapaci-

dade e a arrogância governamental em 

resolver a situação. Mas fazemo-lo em 

surdina, nos cantos, nos nossos círculos 

de amigos, no “chapa”, nos bares. Até 

nalguns jornais, os não oficiais claro, 

escrevemos alguns artigos de protesto. 

E é tudo.

Todos concordamos que estes “inci-

dentes”, estes “ataques” podem recriar 

os cenários de violência e destruição 

que caracterizaram o conflito armado 

de há mais de 22 anos. O que nunca nos 

perguntamos é a atitude que nós toma-

mos quando aquele conflito começou. 

Todos nós, nas cidades, corremos para 

engrossar as fileiras dos movimentos de 

massas, trabalhadores, jovens continu-

adores, mulheres moçambicanas, todos 

nos juntamos para condenar a agressão 

ao nosso país pelos imperialistas e seus 

agentes internos, os “bandidos arma-

dos”. Fizemos isso quando ouvimos as 

primeiras notícias dos ataques Rode-

sianos em Manica. Fizemo-lo quando 

os primeiros “bandidos armados” fo-

Carta Aberta aos moçambicanos das cidades sobre a tensão política ou regresso à guerra
Por Benedito Luís Machava*

ram capturados e exibidos às massas 

na praça da cidade. Quando em 1980 

ouvimos que os “bandidos” tinham 

voltado a atacar, agora com mais vigor, 

regressamos às ruas, para protestar. To-

dos aceitamos a explicação da origem 

da guerra. Era a África do Sul bran-

ca racista. E fazia muito sentido. Não 

havia, na verdade, explicação contrária. 

Mas as reflexões da origem da guerra, 

que muito alimentaram a produção 

académica e conferiram cátedras em 

muitas universidades do Ocidente, não 

serviram para parar a guerra. Em 1982 

os “bandidos” já operavam nas margens 

da cidade capital. E começaram as pri-

meiras vagas de “blackouts”, de cortes 

de energia eléctrica que se haviam de 

arrastar até ao fim da guerra. Mas esse 

não era o primeiro sinal alarmante do 

conflito. As nossas cidades, a capital 

em particular, já haviam triplicado de 

tamanho. Era tanta a gente nas cidades 

que o pouco que tínhamos começou a 

faltar quase por completo. As já inca-

pazes lojas do povo nem sequer can-

deeiros tinham, muito menos comida. 

E os machibombos, que já tinham 

perdido eficiência fazia muito tempo, 

colapsaram totalmente. Os nossos pré-

dios ficaram abarrotadas de gente que 

os seus sistemas de esgoto explodiram, 

e com as suas águas negras que escor-

riam por toda a cidade, sobretudo nas 

margens, vieram as grandes primeiras 

epidemias de cólera e disenteria. Já não 

havia escolas e salas de aula suficientes 

para toda a gente. Nem o “curso no-

turno” resolvia a demanda. E por con-

seguinte havia mais jovens sem o que 

fazer, muito mais do que antes. O Es-

tado, o único empregador, nunca teve 

capacidade para absolver tanta massa 

desempregada. Nos finais de 1982 os 

“bandidos” já matavam em Marracuene 

e na Matola-Gare, perto do coração do 

país. E mesmo assim, continuamos a ir 

para as ruas para as manifestações de 

apoio às nossas forças armadas e a sua 

heroica, a segunda, luta pela autonomia 

do nosso país. Muitos de nós chegamos 

a receber algum treino militar para de-

fender as nossas cidades. Armas para 

o povo defender a pátria, essas tinham 

sido as palavras de ordem dos nossos lí-

deres incontestáveis, imaculados, quase 

messiânicos. Acreditávamos cegamen-

te neles. Afinal, havia autenticidade na 

sua personalidade. A sua preocupação 

pelo povo era genuína e verdadeira. O 

caminho que haviam escolhido para 

nós é que não era o melhor. Adoptaram 

uma fórmula que já tinha envelhecido e 

que tinha falhado em todo o lado onde 

fora aplicado. Claro que não na tota-

lidade. Algumas coisas funcionaram. 

Mas no geral, era um caminho conde-

nado ao fracasso. Mas nessa altura não 

cabia a nós pensar. Os nossos líderes 

pensavam por nós e decidiam o que 

é que era melhor para nós. A nós nos 

cabia ir aos comícios e apoiar as de-

cisões centrais. E formarmos milícias 

nos nossos bairros e vigilância quando 

assim nos fosse exigido.

Em 1983 continuávamos na mes-

ma inércia, de sermos pensados e não 

pensarmos. E continuamos a ir para as 

ruas marchar em nome da revolução. E 

aplaudimos, saudamos, apoiamos a de-

cisão dos nossos líderes de que de facto 

havia muita gente nas nossas cidades. 

Gente vagabunda que não tinha o que 

fazer, que vivia do esforço do nosso tra-

balho. Apoiamos a decisão de que essa 

gente devia ser evacuada para o campo, 

onde ela havia de trabalhar a terra, para 

nos alimentar (e se alimentar a si e suas 

famílias), como era costume. Afinal, a 

nossa fome não vinha do facto de que 

haviam muito mais bocas nas nossas 

cidades, mas do facto de que não havia 

muita gente no campo a trabalhar, pois 

é de lá onde vem a nossa comida. Era 

para nós tão óbvia a solução de limpar 

as cidades de inúteis parasitas que nem 

sequer pensamos para onde é que os 

tais parasitas haviam de ser levados. 

Desde que fossem longe, era o que nos 

importava. Ficava mais comida, mais 

transporte, mais salas de aula, mais 

medicamentos, tudo para nós. E assim 

trabalhamos arduamente na denúncia e 

evacuação de parasitas, e os enviámos 

lá de onde muitos estavam a fugir por 

causa da guerra. Muito contraditório. 

As pessoas fugiam do campo para as 

cidades, e nós, nas cidades, os capturá-

vamos e os devolvíamos para o campo. 

Não nos ocorreu que essas pessoas a 

quem estávamos a negar abrigo, pão e 

água podiam ir pedir esse abrigo, essa 

água e pão justamente àqueles que es-

tavam a tornar impossível que o pão, 

a água, e a electricidade chegassem 

às nossas casas. Era uma coisa muito 

complicada para nós, afinal, pensar não 

era nossa tarefa. Também estávamos 

proibidos de o fazer. Essa simples ope-

ração matemática, de que podíamos es-

tar a alimentar o nosso próprio inimigo 

com a gente que estávamos a despejar 

das nossas cidades, era uma operação 

muito complicada para nós. Não ha-

via ligação. Para nós não podia haver 

ligação. E os nossos líderes nos assegu-

raram que não havia ligação. E assim 

viramo-nos contra os nossos vizinhos, 

colegas, amigos, até familiares próxi-

mos, acusando-os de vadios, parasitas, 

prostitutas, e os despejamos das suas 

casas e os mandamos para o campo.

Era tão convicta a nossa atitude, o nos-

so apoio aos nossos líderes, que ficámos 

meio confusos quando em 1984 esses 

mesmos líderes foram assinar um acor-

do de boa vizinhança com a África do 

Sul. Diziam que assim a guerra havia 

de acabar, pois os “bandidos” não ha-

viam de receber mais o apoio dos seus 

patrões. Mais uma vez celebrámos, e 

aplaudimos em apoio a mais uma de-

cisão inteligente dos nossos líderes. Só 

que desta vez a celebração e o apoio fo-

ram diferentes. Nas nossas casas já não 

estávamos sozinhos. Os nossos avós, 

tios e primos, de que só tínhamos notí-

cia e que os nossos pais haviam deixa-

do no campo desde o tempo do colono, 

haviam-se juntado a nós. Mas vinham 

com tristes notícias. Os nossos outros 

avós, tios e primos não conseguiram 

chegar à cidade. Ficaram pelo caminho. 

Os machimbombos onde viajavam fo-

ram queimados pelos “bandidos”, e 

eles estavam todos lá dentro. Chega-

va a hora do jantar, onde só havia um 

magro carapau e um murcho repolho, 

que nem chegava para todos apesar das 

nossas mães terem dormido na bicha e 

tivessem passado lá todo o dia. Mui-

tas vezes nem isso conseguiam, e jan-

távamos com chá sem folha de chá, às 

vezes sem açúcar, nem pão. Mas nessa 

hora do jantar, independentemente do 

que houvesse na mesa, o grande prato 

era o que os nossos avós, tios e primos 

tinham para nos contar. E contavam 

como é que a nossa prima morreu na 

os inválidos agora eram violentos de 

verdade. Viraram mabandido, ninjas. E 

assaltavam-nos para poderem ter o que 

comer. E matavam a sangue frio. Afi-

nal a morte havia-se tornado algo tão 

banal! E as nossas cidades, tal como o 

campo, também cheiravam à morte. A 

terra inteira, a nossa terra amada, estava 

toda ela sonâmbula.

E foi a partir daí que começámos a 

despertar. Percebemos que algo estava 

errado, que os nossos líderes estavam 

também desorientados. Já haviam ru-

mores, vindos sobretudo das gentes das 

universidades (mais estrangeiros, por-

que os nossos próprios ainda estavam, 

tal como nós, proibidos de pensar), de 

que esta guerra era mais do que uma 

simples agressão do exterior. Que eram 

moçambicanos a lutarem contra mo-

çambicanos. E já ninguém sequer sabia 

a razão da luta. Como diz um filósofo, 

quando duas partes discutem por mui-

to tempo, significa que ninguém tem 

razão. E a discussão que dividia o nos-

so país já corria há mais de doze anos. 

Para piorar as coisas, recebemos numa 

manhã de Outubro de 1986 a notícia 

de que o nosso mais amado líder, o nos-

so messias, havia morrido num trágico 

acidente aéreo, e com ele mais de trin-

ta dirigentes. Pela primeira vez o país 

inteiro esteve de luto. Foi a primeira 

vez que todos nós parámos para cho-

rar num único choro a morte de uma 

pessoa, quando o país já tinha perdido 

perto de meio milhão de vidas desde 

que a guerra havia começado. Acredito 

que tenhamos chorado por essas meio 

milhão de almas também naquele dia 

em que fomos enterrar o nosso líder. 

Se não o fizemos, então havemos de ser 

punidos um dia. Se calhar o reacender 

da guerra hoje seja a punição.

Mas acordámos no dia seguinte mais 

convictos de que a guerra devia acabar, 

que era preciso uma solução política e 

pacífica. Mas não fizemos nenhumas 

marchas. Já não tínhamos nenhuma 

energia para isso, e o nosso partido es-

des fábricas (a Mecanagro, a Metalo-

mecânica, a Vidreira), e chorávamos 

por indemnizações mais justas. Ou 

seja, na altura em que as conversações 

para o fim da guerra estavam já na fase 

avançada, nós nas cidades estávamos 

abraços com outras lutas. Lutas essas 

que eram próprias da nossa classe de 

operários mas que nos haviam sido 

proibidos de os expressar. Ao invés 

de usar o nosso poder de massa para 

pressionar mais pelo fim imediato da 

guerra, continuamos mais preocupados 

com os nossos umbigos. Não era uma 

luta menos nobre. Muito pelo contrá-

rio. Só que nos desviou do papel que 

sempre devíamos ter assumido logo 

em 1976 quando houve os primeiros 

ataques e não o fizemos. Mas agora já 

era tarde para isso. As duas partes em 

guerra, se bem que já não sabíamos 

quais eras as partes, estavam também 

esgotadas. E houve reconciliação em 

Roma, lá longe. Ouvimos da rádio que 

haviam assinado. Os que tinham tele-

visão assistiram em directo ou em gra-

vação. E todos corremos para comprar 

o jornal na manhã seguinte.

Celebrámos os acordos com os devi-

dos festejos, mas não com exuberância. 

Estávamos todos fatigados. Exangues. 

Com babalaze de enxofre e pólvora. 

E vieram os anos duros que se segui-

ram. Os onumozes, a quem algumas 

das nossas irmãs se vendiam por um 

punhado de washingtons ou grants, 

essas moedas mais verdes que o nosso 

mpondo. E os primeiros sinais de uma 

epidemia da promiscuidade sexual que 

havia de matar tanto quanto a guerra 

que estava no começo do fim. E os des-

colados e refugiados, chegaram aos 5 

milhões, tentavam regressar às cinzas 

das suas terras e reaver o que podia ter 

sobrevivido. Havia muita alma à espera 

do devido encaminhamento ao último 

descanso. Muitas dessas almas haviam 

já envelhecido. Mas também haviam 

muitas feridas abertas. Ao chegarem às 

suas aldeias, muitos ficaram a saber que 

o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão, 

o seu primo, enfim, gente conhecida e 

próxima havia participado na chacina 

que enlutou a grande família moçambi-

cana, independentemente de que lado 

eles estiveram no conflito. Essas feridas 

precisavam de outro tipo de remédio. 

Mas não eram apenas os aldeãos, as 

maiores vítimas dessa maldita guerra, 

que tentavam reerguer as suas vidas. 

Os que haviam feito a guerra, soldados 

e guerrilheiros, também tinham que 

se reinserir na sociedade. A maioria 

teria que aprender, pela primeira vez, 

a viver num ambiente de paz. Não só 

tinham que aprender a socializar-se, 

mas tinham que aprender a ser pessoas, 

a ser gente. Muitos haviam descoberto 

o mundo matando, e mataram duran-

te os 17 anos em que durou a guerra. 

Hoje dizemos 16, mas uma simples 

contagem de 1976 a 1992 corrige esse 

desentendimento. Enfim, havia muito 

por se resolver. 17 anos é muito tempo, 

e uma cultura de violência havia se en-

raizado na nossa sociedade e não podia 

ser simplesmente ignorada.

Mas qual foi a nossa atitude? Incrivel-

mente, escolhemos o caminho errado. 

Com muita lição para aprendermos, 

voltamos a errar. Preferimos o caminho 

do esquecimento ao invés do caminho 

da abertura e verdade, por mais doloro-

so que fosse. Os nossos líderes decidi-

ram que devíamos esquecer o passado, 

e olharmos apenas para a frente, onde 

havia um futuro melhor. Todos apoia-

mos a decisão, e procuramos esquecer 

o que havia passado. Quando alcan-

çamos a independência costumáva-

mos cantar “não vamos esquecer o que 

passou”, ou seja, os abusos e violência 

da dominação colonial. E os mentores 

dessa filosofia não podiam estar mais 

certos, era preciso não esquecer para 

que o país não voltasse a cair nas garras 

de potências colonizadoras. O nosso 

hino, o primeiro, o que todos cantáva-

mos com alma e nada se movia quando 

era entoado, nos lembrava dessa ferida 

colonial para a qual juramos não vol-

tar. Mas agora escolhíamos o caminho 

que nos levava para o esquecimento 

dos horrores que havíamos cometido 

um para o outro. Visto bem, todos nós 

fomos actores naquela guerra. Quer no 

campo, como nas cidades. Todos fomos 

vítimas e perpetradores. Directa ou in-

directamente. E entretanto decidimos 

que a melhor solução era esquecer e 

seguir em frente. No fundo até que era 

compreensível. Estávamos tão trauma-

tizados que não quisemos colocar em 

risco o frágil acordo e reacender uma 

fogueira que era tão grande que não 

precisaria de muita palha para revigo-

rar. Mas a verdade é que escolhemos 

um caminho insustentável.

Muitos académicos, sobretudo histo-

riadores, também embalados na solu-

ção do silêncio e esquecimento, viram o 

acordo de Roma como o fim de um ci-

clo na história do país. Para muitos era 

até o fim da história. Dali em diante 

não havia mais nada a estudar. Tudo o 

que havia para ser escrito sobre a guerra, 

de desestabilização ou civil, havia sido 

escrito. As origens das guerra, embora 

conflictuantes, haviam sido exploradas 

e estavam claras. E agora o tempo era 

outro. À medida que o tempo ia pas-

sando, e se aproximavam as primeiras 

eleições gerais, era convicta a ideia de 

que a guerra tinha de facto acabado e 

que não havia condições reais para ela 

recomeçar. Muitos ainda temiam que 

o resultado das eleições fosse atirar o 

país para a guerra. Mas era mais uma 

inquietação que para muitos analistas 

não tinha base material. Afinal, o gi-

gante da segregação racial havia caído 

e a África do Sul estava, tal como nós, 

no processo das suas primeiras eleições 

gerais. Chegámos a tremer quando 

chegaram as notícias das mortes tene-

brosas no Ruanda, que em menos de 

três meses ceifaram o mesmo número 

de gente que nós havíamos perdido em 

17 anos! Percebemos então que o Ho-

mem não tem limites na sua capacidade 

destruidora. Mas as eleições acontece-

ram. Os seus resultados foram surpre-

endentes. Nós nas cidades, sobretudo 

na capital, tivemos grande dificuldade 

em compreender como é que os Rena-

mos podiam ter conseguido tanto voto! 

A diferença entre o nosso candidato e 

o deles era mínima. Aí percebemos que 

de facto eles eram mais do que simples 

bandidos armados. A África do Sul 

certamente não teria nada a ver com o 

facto de que mais de 40 por cento dos 

moçambicanos que votaram achavam 

que o líder dos Renamos devia dirigir 

o nosso país!

E essas eleições criaram muito ma-

terial para os académicos, sobretudo 

estrangeiros. Os nossos estavam tam-

bém na ressaca da guerra, e ainda es-

tavam confusos com o novo cenário de 

abertura. Deviam falar ou não, deviam 

opinar ou não? Podiam escrever sobre 

isto ou aquilo, ou não? Os estrangei-

ros não tinham essas limitações. Tanto 

mais que há muito mais livros escritos 

sobre Moçambique em línguas estran-

geiras, em Inglês e Francês, do que em 

Português! E muitos académicos es-

trangeiros escreveram livros e artigos 

sobre as eleições primeiras, e o que elas 

significavam para o novo cenário polí-

tico de Moçambique. E conseguiram, 

mais uma vez, fazer cátedras com te-

mas que só a eles interessava e servia. 

Outros acharam que o mais importan-

te era estudar os deslocados da guerra, 

as vítimas. E muito se escreveu sobre os 

camponeses que sofreram, que perde-

ram as suas terras e familiares. Outros 

acharam que era importante estudar os 

desmobilizados de guerra. Esses não 

estavam interessados em saber o que os 

soldados e guerrilheiros haviam vivido 

durante a guerra, mas quantos eram, 

onde é que eles estavam a ser reassenta-

dos, e como é que haviam de receber as 

pensões (que no final nunca chegaram 

e hoje os próprios desmobilizados são 

agredidos pela polícia quando exigem 

o que lhes foi prometido).

E foi tudo! Hoje passam justamente 

22 anos desde o fim da guerra. Mas, 

espera lá, que fim? Ou tratou-se de 

um intervalo? Porque os actores são os 

mesmos! Pelo menos do lado da Re-

namo, esse partido que um dia esteve 

perto de ganhar as eleições. Ou não 

são os mesmos? E os palcos da guerra 

(esta actual), também são os mesmos. 

Só que nem nós, o povo, eterno povo 

passivo do conforto das cidades, que 

ficamos sempre à espera que pensem 

e ajam por nós, nem os académicos, 

muito menos os nossos governantes, 

sabemos quem de facto está a fazer a 

guerra! Os tais homens da Renamo são 

tão desconhecidos quanto os antigos 

“bandidos armados”. E a confusão é 

tal que os nossos dirigentes não sabem 

qual força deve ser destacada para fazer 

sua própria festa de casamento, quan-

do os “bandidos” chegaram na aldeia 

e mandaram todos entrarem na igreja, 

os noivos também, e puseram fogo na 

infra-estrutura de caniço. Os que saíam 

loucos com as chamas em todo o corpo 

apanhavam tiro ou baionetas. E nin-

guém sobreviveu. Contavam também 

que o nosso primo, que não chegamos 

a conhecer porque era bebé ainda, ha-

via sido morto pela nossa própria tia, 

os “bandidos” forçaram-na a pilar a po-

bre criança no seu pilão. Essas notícias 

da hora do jantar eram mais amargas 

que a cacana que as nossas mães cozi-

nhavam sem amendoim. E nos deixa-

vam confusos. Afinal, onde estavam as 

FADM que a gente tanto tem exaltado 

nas paradas? Não nos ocorria que os 

“bandidos” eram mais do que simples 

bandos. Que eram muitos, e bem or-

ganizados.

Mas a grande surpresa foi quando em 

1985 confirmámos que de facto o acor-

do de boa vizinhança tinha sido uma 

charada. E que os “bandidos” estavam 

muito mais fortes do que antes. Quan-

do capturaram a base dos bandidos, 

disseram que o jacaré havia sido liqui-

dado, a cobra venenosa retirada da sua 

toca, que a quizumba não havia de mo-

lestar mais o nosso país. Só que desta 

vez não fomos às ruas. E não era apenas 

da fome e consequente falta de energia. 

Sabíamos que não era verdade. Porque 

as nossas próprias mães, e até os nos-

sos pais que tinham que matar algumas 

horas de trabalho na machamba, arris-

cavam todos os dias um encontro com 

os “bandidos”. Para nós na capital, já 

era perigoso ir a Mathlemele, a Bobole, 

até Albazini. E as pessoas que haviam 

perdido pernas, braços, erravam pela 

cidade, alertando-nos que a guerra es-

tava sempre ali, bem perto. Mas agora 

não eram apenas os “inválidos”, víti-

mas directas da guerra que enchiam 

as nossas cidades. A nossa operação 

de limpeza dos inválidos parasitas não 

havia resolvido absolutamente nada. E 

tava tão desanimado e desorganizado 

quanto nós. E foram os homens das 

igrejas, as mesmas igrejas que havía-

mos gritado abaixo alguns anos atrás, 

no calor da euforia revolucionária, fo-

ram esses homens e mulheres das igre-

jas que assumiram uma posição mais 

firme para as negociações entre o nosso 

governo e a Renamo. Agora já usáva-

mos a sua própria designação, não mais 

“bandidos armados”. No final, parece 

que eles nos haviam imposto o respei-

to que lhes recusávamos. Mas mesmo 

assim, continuaram a ser uns estranhos 

esses Renamos. Não os conhecíamos. 

Até que as conversações tiveram início. 

Mas levaram cinco anos, desde 1987 

a 1992. Foram cinco anos de nego-

ciações, durante os quais outro meio 

milhão de pessoas perderam a vida. E 

desta vez já não acreditávamos comple-

tamente que tivessem sido os Renamos 

os actores de alguns ataques às vilas. 

As notícias já nos chegavam confusas. 

Tudo nos parecia possível. Afinal, as 

nossas próprias forças já não tinham 

o mesmo ânimo do início, e faltavam-

-lhes as mesmas coisas que faltavam 

aos Renamos. E os camponeses, se é 

que ainda haviam alguns, não conse-

guiam mais alimentar as duas partes. 

Em Homoíne, em Inhambane, nunca 

chegamos a saber o que de facto acon-

teceu. Mas a vila inteira foi quase toda 

ela dizimada. Foi o maior massacre 

daquela guerra, que agora tinha tudo 

de uma guerra civil. A designação de 

guerra de desestabilização não soava 

como antes. Era agora uma designação 

muito velha. As guerras envelhecem 

também. E a nossa guerra já era muito 

velha quando as duas partes resolveram 

assinar o acordo em Roma.

A partir de 1989, até 1991 havíamos 

regressado às ruas em massa. Gritáva-

mos pelo fim da guerra, embora com a 

voz rouca da sede e da fome. Mas mais 

importante ainda é que gritávamos 

pelo aumento de salários, condenáva-

mos o encerramento das nossas gran-

frente aos insurrectos, FIR ou FADM. 

E não está claro até que ponto a força 

é a solução do problema. E mais uma 

vez, nós a gente “culta” das cidades, que 

temos a televisão e a rádio ao nosso 

dispor, e que temos as melhores escolas 

e universidades, e por conseguinte me-

lhor colocados para tomar uma atitude 

que nos redima da nossa cobardia, con-

tinuamos a agir da mesma forma como 

agimos até 1992. Estamos a espera que 

pensem por nós, que ajam por nós. E 

corremos o risco de vermos o nosso 

país ser destruído mais uma vez, quan-

do ele ainda tenta sair das cinzas das 

chamas da última guerra. Só que desta 

vez a nossa culpa é dupla. Em 1975 não 

escolhemos o nosso governo nem os 

nossos dirigentes. Mas desde 1994 so-

mos nós que decidimos quem nos deve 

dirigir e por isso deve resolver os nos-

sos problemas de forma responsável. 

De 1975 a 1990 diziam-nos que nós 

é que estávamos no poder, que o po-

der era nosso, do povo, e era tudo falso. 

Hoje dizem que é a nossa vontade que 

está representada no poder. E é falso 

também. A verdade é que hoje, mais do 

que nunca, temos de facto poder. O po-

der da mobilização contra o que todos 

acreditamos que é certo para o nosso 

país. O NÃO à guerra. E porque temos 

esse poder, não temos desculpas para 

esperar que morram mais de mil pesso-

as para aí nos alarmarmos. Temos que 

aceitar que enquanto não formos ca-

pazes de chorar a morte desnecessária 

e injusta de uma única pessoa, jamais 

seremos melhores seres humanos. A 

nossa moral será pobre, e com ela o le-

gado que vamos deixar às gerações que 

nos seguirão. E se essas gerações, os 

nossos filhos, nos julgarem por termos 

sido passivos quando acção era neces-

sária, de termos sido cobardes quando 

coragem era precisa, de termos sido ce-

gos mesmo diante da verdade e factos 

escancarados, de termos sido cúmplices 

pelo nosso silêncio, eles terão tanta ra-

zão quanto as gerações germânicas do 

pós Segunda Guerra Mundial.

O caminho do silêncio, do esqueci-

mento, da falta de abertura e maturi-

dade para assumirmos os nossos mais 

graves problemas do passado é que nos 

conduziram, em parte, para esta situ-

ação. Matamo-nos uns aos outros em 

parte porque não nos conhecíamos e 

não sabíamos ao certo porque estáva-

mos a lutar. Acabada a guerra, ao in-

vés de corrigir o problema, de falarmos 

abertamente sobre as diferenças que 

nos dividem, optamos pelo esqueci-

mento e pela ignorância. Nunca ne-

nhum académico foi, nestes últimos 

22 anos, a Marínguè e “estudar” os ho-

mens da Renamo. Saber o que é que 

lhes motivou a lutar, porque é que até 

hoje continuam a viver em Marínguè, 

quais são as suas espectativas e sonhos, 

como é que eles acham que as diferen-

ças e problemas que os levaram à guer-

ra devem ser resolvidos, não os seus 

dirigentes que vivem em Maputo e que 

andam de 4W4s do governo. Nunca 

ninguém fez um estudo para a gente 

saber como é que a Renamo conseguiu, 

de facto, conduzir uma guerra durante 

17 anos, quase duas vezes mais tempo 

que a luta pela independência. Porque é 

que a Renamo usou saques e matanças 

no sul de Moçambique e não tanto no 

centro e outras áreas. Como é que de 

facto eles faziam o recrutamento (ou
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Forças Armadas na casa de Afonso Dhlakama em Satunjira
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vamos continuar a aceitar que eles 

engrossaram as suas fileiras simples-

mente através de rapto e recruta-

mento coercivo? Nenhuma guerrilha 

sobreviveria 17 anos na base do re-

crutamento forçado apenas). Quais 

eram os canais de fornecimento de 

armamentos? Como é que eles se 

mantinham em termos logísticos, so-

bretudo depois do acordo de boa vi-

zinhança? Quem eram os generais e 

que tipo de formação tinham? Como 

eram as linhas de comunicação e co-

mando? Como eles interagiam com 

as populações?

Muitos países que já passaram por 

um conflito semelhante ao nosso fi-

zeram esse exercício de memória e 

aprendizagem. Os Ruandeses, que 

enfrentaram um terror muito mais 

assustador que o nosso, foram capa-

zes de imediatamente se reconciliar 

com o seu passado recente, por mais 

doloroso que ele tenha sido. A União 

Soviética abriu os arquivos durante a 

época de Gobartchov e muitas atro-

cidades de Stalin vieram à luz! Os 

nossos vizinhos sul-africanos tam-

bém enfrentaram o seu passado tene-

broso com coragem. Há muito mais 

exemplos por aí fora. Embora esses 

exemplos, em particular as chamadas 

comissões de verdade e reconciliação, 

nem sempre tenham produzido efei-

tos imediatos e palpáveis, pelo menos 

deixam a ferida lavada e pronta para 

começar a sarrar. A ferida vai sem-

pre deixar uma marca, e é bom que 

deixe para sempre nos lembrarmos 

o que é que a provocou. Mas nunca 

nos vamos perguntar porquê sem ter 

resposta. Ela vai continuar a doer, e 

é provável que doe sempre que nos 

lembrarmos, mas pelo menos sabere-

mos porquê. É terrível ter uma ferida 

tão grande que para além de não sar-

rar, ou não sarrar como deve ser, nem 

sequer sabemos porque é que a temos 

ou quem a causou. Esse é o caminho 

que nós os moçambicanos escolhe-

mos. Jogamos areia em cima da feri-

da e ficamos a espera que ela sarasse. 

Em muitos até pode ter sarrado. Mas 

para outros ela nunca sarrou. Sim-

plesmente apodreceu por dentro e foi 

cavando a carne. Para outros sarrou 

de forma errada e deixou uma cicatriz 

horrenda. Justamente porque ainda 

não nos reconciliamos como o nosso 

passado tenebroso. Não acordamos 

completamente do pesadelo e ainda 

sonambulamos, ou flutuamos como 

os milhares de almas que nunca ti-

veram uma cerimónia própria que 

as enviasse para o último descanso 

como deve ser.

Este reacender da guerra, mesmo que 

não chegue a amadurecer num con-

flito armado generalizado e que con-

tinue a ser uma série de “incidentes”, 

é um claro sinal de que ainda não nos 

reconciliamos com o nosso passado. 

E essa reconciliação passa necessa-

riamente por falarmos abertamente 

sobre o que um dia nos dividiu e que 

continua a nos dividir. Passa necessa-

riamente em sabermos nos mínimos 

detalhes a economia política do últi-

mo conflito armado, e a sociologia da 

sua violência. Passa necessariamente 

em sabermos de forma descompro-

metida e desapaixonada o que moveu 

aqueles que dedicaram a sua vida à 

guerra e violência. E é sobretudo a 

nós, gente das cidades, sobretudo da 

capital, que recai a responsabilidade 

de mobilizar todos os esforços ao 

nosso alcance para colocar um fim às 

atrocidades que se cometem em Mu-

xúnguè e na estrada nacional número 

1. Temos essa responsabilidade de 

vanguarda porque estamos próximos 

dos que dirigem o nosso país, antes 

que seja tarde. E não se trata de uma 

atitude extralegal. O exercício da ci-

dadania não se circunscreve apenas 

ao voto. Nós não somos apenas cida-

dãos de cinco em cinco anos, e num 

só dia! O voto é apenas um dos vários 

direitos que temos de exercer a cida-

dania. E ao participar nas eleições 

municipais do ano passado enquanto 

famílias estavam em luto no centro 

do país foi mais um acto de cumpli-

cidade da nossa parte. As manifesta-

ções contra os raptos não foram su-

ficientes, e pecaram por ser elitistas. 

Não tivemos a coragem de aceitar a 

acusação justa dos nossos concida-

dãos que vivem nos bairros subur-

banos de que temos que ser mais 

solidários para com os problemas 

que afectam os outros, para que eles 

solidarizem-se com os nossos. Da 

mesma forma que nos manifestamos 

contra os raptos, devíamos ter ma-

nifestado contra a insegurança nos 

subúrbios, e até ajudado os residen-

tes nas suas patrulhas nocturnas. Ao 

invés de nos indignarmos com o uso 

desnecessário da força policial nas 

eleições municipais, devemos exigir 

explicações e que justiça seja feita. 

Devemos pressionar a Procuradoria 

a fazer um inquérito e apurar as cir-

cunstâncias em que morreu o jovem 

músico que acompanhava a caravana 

do candidato eleito de Quelimane 

e que o responsável enfrente a jus-

tiça. Que haja um inquérito e que 

seja responsabilizado quem matou o 

membro do parlamento da oposição 

em Satunjira. Que haja um inquérito 

sobre as notícias de fraude nas elei-

ções e que se apure a verdade. Que 

pessoas capazes e mais dispostas a 

negociar sejam apontadas para resol-

ver o impasse com a Renamo. Deve-

mos pressionar a Renamo a assumir 

uma atitude mais responsável, que 

ela aceite a sua posição como partido 

político e aja como tal, e não como 

uma guerrilha sem respeito à vida 

humana. Que os verdadeiros líderes 

da Renamo sejam pressionados, não 

os enfatuados do parlamento que 

nem sequer sabem onde está o seu 

líder. Devemos pressionar os outros 

partidos de oposição, sobretudo os 

emergentes, para que tenham uma 

atitude mais vigorosa em defesa dos 

interesses do povo e da nação! Não 

basta ganhar assentos no parlamento 

para ser partido de oposição, e depois 

ficar à espera de ganhar eleições para 

trabalhar pelo país. O trabalho deve 

ser feito agora, e ele consiste em exi-

gir ao governo que resolva a questão 

da guerra imediatamente. Nunca ne-

nhum partido no parlamento, para 

além da Renamo, se pronunciou vi-

gorosamente e pressionou o governo 

a dar explicações sobre o impasse. Tal 

como o partido dirigente, os líderes 

da oposição devem mostrar que me-

recem o nosso apoio, pois quase to-

dos eles somem o tempo todo e só 

surgem quando é hora das eleições. 

Devemos pressionar os ex-dirigentes, 

que hoje ocupam posições de grande 

privilégio a nível internacional, para 

serem mais proactivos na procura de 

soluções para o impasse. Eles têm a 

vantagem da experiência, e colhem 

consensos em ambas partes. Este é 

o momento de acção em prol de um 

Moçambique de paz. Este é o teste 

à nossa capacidade de assumir as ré-

deas do nosso destino. Não deixemos 

que passe de um teste. Depois pode 

ser tarde demais.

*Historiador

TEMA DA SEMANA
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Eusébio é, simultaneamente, 

o melhor jogador moçam-

bicano de sempre e o me-

lhor jogador português de 

sempre. A nacionalização de Eu-

sébio, com a sua transladação para 

o Panteão Nacional, só poderá ser 

uma matéria tensa. O melhor será 

devolvê-lo à grande comunidade 

mundial dos adeptos do futebol e 

não transformá-lo, mais uma vez, 

em património nacional.

As lutas pela memória de Eusébio 

começaram. Ao consenso gerado 

logo após a morte do grande fute-

bolista sucedem-se as disputas.

Elemento de uma cultura popular 

tentacular e poderosa, gerador de 

uma economia da felicidade ac-

cionada por hábitos e memórias 

profundas que tocam afectos e per-

tenças, o futebol é, como outras ac-

tividades culturais, um espaço onde 

se projectam formas de conceber o 

mundo, onde se exprimem valores, 

ideias e sentimentos. É, neste sen-

tido, um objecto apropriável, tanto 

pela opinião do adepto comum, 

exibida entre um grupo de ami-

gos, como pela palavra de políticos, 

dirigentes desportivos e outros fa-

zedores de opinião com acesso ao 

espaço mediático e, portanto, com 

um poder maior de fazer vingar 

uma visão da sociedade.

A possível transladação do corpo 

de Eusébio para o Panteão Nacio-

nal está a dar lugar a um debate 

onde esse tipo de apropriações se 

fazem sentir. Desde logo porque 

Eusébio, simultaneamente o me-

lhor jogador moçambicano de 

sempre e o melhor jogador portu-

guês de sempre, pode ser disputado 

por duas nações: por Moçambique, 

onde nasceu e cresceu num con-

texto de ocupação colonial, e por 

Portugal, administrador da colónia 

africana da África oriental que re-

presentou enquanto jogador e onde 

passou a viver até à sua morte.

A nacionalização de Eusébio é, 

desde logo, uma matéria tensa. 

Eusébio faz parte de uma narrati-

va nacional portuguesa imperial e 

pós-imperial. Esta, vista por mui-

tos como um encontro cultural, foi, 

na verdade, e apesar de uma ine-

gável história em comum, erguida 

pela violência, pela exploração e 

por relações de poder radicalmente 

desiguais. Tudo questões de índole 

pouco comemorativa que não inte-

ressam à moderna diplomacia eco-

nómica, legitimada por uma ideia 

de lusofonia global mais preocupa-

da com os negócios do que com a 

vida das populações.

Acrescenta-se ainda o facto de 

Eusébio ser também disputado 

por outra comunidade, não defi-

nida nacionalmente, que é a dos 

adeptos do clube que representou 

e em relação aos quais, na verdade, 

é mais adequado enquadrar a sua 

actividade enquanto futebolista. 

Por esta razão, a “nacionalização” 

de Eusébio tem um lado de usur-

pação em relação às condições em 

que despertou o seu génio, relacio-

nadas com a comunidade do seu 

clube e, noutra dimensão, com a 

comunidade de adeptos de futebol, 

que excedem em muito as frontei-

ras do estado nacional e que criou 

partilhas próprias guiadas por uma 

paixão e um interesse comuns. 

Foram as redes internacionais da 

cultura de massas que tornaram 

Eusébio tão grande, como salta à 

vista na impressionante cobertura 

internacional da sua morte. Os in-

teresses nacionais reagiram, assim, 

a um processo que não criaram 

mas do qual tentaram rapidamen-

te beneficiar. Aconteceu durante a 

década de 60, nos tempos do luso-

-tropicalismo salazarista, e volta a 

acontecer agora.

O primeiro negro 
Não há propriamente um guião 

que defina de forma objectiva quais 

as características que devem con-

duzir alguém ao Panteão Nacional. 

O decreto-lei que enquadra a ques-

tão oferece uma margem grande 

para interpretações. Neste contex-

to de indefinição, há ou não razão 

para considerar que um jogador de 

futebol extraordinário pode aceder 

ao Panteão Nacional?

Parece evidente que não foram 

apenas as qualidades de Eusébio 

enquanto futebolista que o torna-

ram elegível para ocupar o lugar. 

Antes do jogador do Benfica, a 

fadista Amália Rodrigues alterou 

os critérios de entrada, rompendo 

com um padrão anterior dominado 

por políticos e homens de letras. 

Segundo algumas opiniões ter-se-

-á aberto um precedente perigoso: 

“Se Amália entrou porque não Eu-

sébio?”

Os casos de Amália e Eusébio são 

exemplificativos do modo como a 

cultura popular urbana se impôs 

como uma força inaudita no sé-

culo XX, uma força tão relevante 

que os estados nacionais, que sus-

tentavam os seus discursos míti-

cos, por um lado, na codificação da 

cultura do “povo autêntico”, e, por 

outro, na celebração dos vultos da 

cultura erudita nacional, se viram 

obrigados, por razões diversas, a 

abraçar estes novos actores. Quase 

sempre personagens impuras, não 

propriamente “autênticas”, porque 

urbanizadas, e portanto “corrom-

pidas” pela modernidade, não ti-

nham também sido distinguidas 

pelo universo da cultura erudita já 

que se expressavam em activida-

des menos nobres e não revelavam 

um domínio dos instrumentos de 

distinção cultural, nomeadamente 

aqueles herdados por condição fa-

miliar e pela exposição a uma edu-

cação escolar.

Noutro sentido, importa não es-

quecer que foram os próprios 

meios de comunicação e repre-

sentação associados ao espectáculo 

de massas que fabricaram figuras 

maiores: o grande estádio, a sala de 

concertos, a imprensa e a reprodu-

tibilidade da fotografia, a rádio, o 

cinema e, por fim, a televisão. In-

dependentemente da urgência em 

incrementar uma crítica ao estado 

actual da cultura de massas, dos 

seus aproveitamentos mercantis e 

ideológicos, não deixa de ser evi-

dente que esta não é uniforme nem 

simples e que os meios pelos quais 

se traduz possibilitam aos seus me-

lhores intérpretes uma mestria for-

mal complexa. À celebração destas 

personagens se deve a circunstância 

de pela primeira vez ter chegado ao 

Panteão Nacional uma mulher e, 

provavelmente, um africano negro. 

A ideia inerente a uma economia 

dos bens culturais segundo a qual 

apenas o que tido como raro tem 

propriedades para ser distinto e 

bom é uma construção que deve, 

então, ser questionada.

Sobre o estilo interpretativo da 

popular Amália Rodrigues, o mu-

sicólogo Ruy Vieira Nery, na En-

ciclopédia da Música Portuguesa 

no Século XX dirigida por Salwa 

Castelo-Branco (vol. 3 pp. 1132-

1138), oferece uma leitura que, não 

substituindo certamente a comu-

nicação da performance, a enca-

ra como o resultado de inúmeras 

subtilezas e complexidades e de 

uma história particular que se tor-

nou corpo. A “colocação da voz”, 

o “desenho da melodia”, “a dicção 

rítmica”, “a intensidade expressiva”, 

que serve “a clareza da divisão sin-

táctica” dos poemas cantados, ou o 

“percurso narrativo” característicos 

dos seus fados são alguns dos ele-

mentos identificados por Nery a 

propósito do estilo de Amália. A 

performance de uma simples can-

ção poderia assim proceder, de um 

modo excepcional e tecnicamente 

singular, a uma reinvenção perma-

nente de tradições, transformadas e 

adaptadas num espaço urbano por 

inúmeros contactos e influências, 

servida ao grande público pelos 

meios da cultura de massas.
O desprezo por actividades que 

revelam uma aprendizagem cor-

poral e performativa mas que não 

construíram um discurso sobre si 

mesmas, nomeadamente porque 

os seus praticantes não são nor-

malmente “pessoas do discurso”, 

estende-se certamente ao futebol. 

Actividade que comprovadamente 

provoca um conjunto de experi-

ências estéticas nos espectadores, 

o futebol não criou uma estética, 

nem ainda proporcionou uma ex-

plicação, pese embora os esforços 

recentes em explorar a dimensão 

táctica do jogo ou a lógica dos seus 

mecanismos mais profundos.

O futebol, como outros desempe-

nhos corporais e performativos, é 

ainda dificilmente traduzível por 

palavras, nomeadamente as dos 

próprios intérpretes, que raramen-

te enunciam o seu princípio criati-

vo, reservado ao universo do indizí-

vel, do incorporado, não exprimível 

por palavras. Não se tratará de 

intelectualizar o futebol e retirá-lo 

de uma esfera popular, mas apenas 

oferecer-lhe o que muitas outras 

actividades modernas já há muito 

alcançaram.

Discurso simplista
A compreensão das artes de Amá-

lia e Eusébio são antídotos impor-

tantes contra diversos elitismos, 

alguns dos quais presentes naque-

las opiniões que consideram que 

um espaço de comemoração de 

um qualquer domínio formal não 

pode nem deve receber cantores 

e futebolistas. Mais elitistas, po-

rém, terão sido as insistências no 

“elogio do homem” para sustentar 

o seu valor social. A economia da 

felicidade gerada por Eusébio, e 

que está na origem da sua enorme 

popularidade, relaciona-se com o 

que oferecia e comunicava por in-

termédio da sua mestria enquanto 

jogador de futebol.

Como o referiram muitos dos in-

divíduos, adeptos anónimos, emo-

cionados pela morte do atleta, so-

bretudo aqueles que o viram jogar, 

Eusébio fazia coisas invulgares, 

como um ilusionista, alguém que 

conseguia mudar o rumo dos acon-

tecimentos de um certo processo, 

alguém com o poder de lhe dar ou-

tro sentido e outra ordem. O jogo 

de futebol era certamente uma 

metáfora narrativa para as coisas 

da vida e Eusébio era aquele que a 

encantava. Estes adeptos pareciam 

conseguir dizer mais alguma coi-

sa para lá da ideia simples de que 

Eusébio jogava bem. Não era só 

o que ele jogava, era o que conse-

guia comunicar por intermédio da 

sua arte, a sensação de superação, 

de conquista, de encantamento, de 

carisma.

O discurso dos representantes do 

poder em Portugal sobre Eusébio 

a propósito da sua morte foi quase 

sempre de natureza diferente, bas-

tante mais simplista e pobre. Ha-

via que justificar a sua importância 

social fora do futebol, destacando 

aquelas qualidades que o teriam 

tornado realmente único e que le-

gitimariam a sua popularidade.

Como se tivessem sido instruídos 

pela mesma agência de comuni-

cação, líderes políticos, sacerdotes 

e comentadores repetiram até à 

exaustão as mesmas palavras mági-

cas: “humilde”, “simples”, “compre-

ensivo”. Marcelo Rebelo de Sousa, 

no seu comentário televisivo, re-

feriu que, ao contrário de outros, 

“que nascem povo e se esquecem 

que são povo”, Eusébio nunca se 

esqueceu de onde vinha. Lá dizia o 

povo em jeito de denúncia: “Cada 

um é para o que nasce”.

As classificações produzidas sobre 

Eusébio, de forma consciente ou 

inconsciente, são também classifi-

cações sobre a sociedade e os gru-

pos sociais. Nesse sentido, são dis-

cursos que revelam a permanência 

de determinados mecanismos do 

poder, vertidos em representações 

sociais. No caso particular do jo-

gador do Benfica, elas não são de 

todo novas.

Durante o Estado Novo, estes ad-

jectivos sempre se colaram a uma 

idealização do africano assimila-

do, simples, humilde, mas também 

conformado e passivo. A passivida-

de e o conformismo, eufemistica-

mente travestidos de “humildade” 

e “simplicidade”, eram a moeda de 

troca pelo acesso à “civilização”. A 

mesma ideia aplicava-se, aliás, no 

mesmo período, aos desejos de for-

mação de uma classe trabalhadora 

respeitável, humilde, simples e re-

signada com o seu lugar.

Quarenta anos depois do 25 de 

Abril, a permanência de algumas 

classificações sociais, que se er-

guem enquanto normas de com-

portamento ideais, revelam como 

perduram as representações de 

um certo povo imaginado pela 

elite, um povo que é bom por ser 

simples, humilde e conformado. 

Contra estes consensos “vindos de 

cima” a propósito da morte de Eu-

sébio da Silva Ferreira, que dele se 

apropriam para fazer vingar a sua 

visão do mundo, talvez seja melhor 

devolver Eusébio à grande comu-

nidade mundial dos adeptos do 

futebol, esse jogo extraordinário e 

complexo, ao invés de o transfor-

marem mais uma vez em patrimó-

nio nacional.

*Investigador do ICS-Universidade 
de Lisboa

As lutas pela memória de Eusébio
Por Nuno Domingos*
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Cartas de leitores

Tentei resistir a escrever so-

bre a pseudo-polémica que 

surgiu aqui e acolá aqui em 

Moçambique acerca do facto 

do Eusébio ser ou não ser moçam-

bicano.

Para mim é simples, Eusébio é de 

todos... os que o querem!

Fiquei tentado a falar por ser de um 

mito futebolístico, que é, assumo 

e confesso, o meu vício predilecto. 

Mas consegui resistir ao primeiro 

impulso.

Mas, ao ver como se desenrolavam 

as respostas e contra-respostas fui 

vendo como o que, de facto, está em 

causa é muito maior que o assunto 

Eusébio; é o assunto “ser moçam-

bicano”.

Neste aspecto há que separar o que 

é factual do que é emocional.

Factual é: o país onde se nasce; a 

documentação que temos como ci-

dadãos de um país. Emocional é: o 

sentimento que temos como cida-

dãos. E esse, não nos enganemos, é 

pessoal e intransmissível. Cada um 

sabe o que sente e ninguém deve 

acreditar que tem o direito de julgar 

o outro é ou sente.

Outro ponto a ser levantado é: Eu-

sébio fez o quê pelo país? O erro 

que facilmente se comete é pro-

curar apenas coisas tangíveis. As 

Moçambicano emigrado
Por Carlos Osvaldo

mais importantes são, muitas vezes 

as intangíveis. As que não se vêem 

mas que se sentem e vivem. O que 

Eusébio fez por Moçambique é di-

vulgar o nome do país, querendo ou 

não (pouco importa). Poucas vezes 

como nestes dias o nome do nosso 

país foi tão falado. E até o nome de 

um bairro como a Mafalala. Que 

me recorde, as pessoas que provo-

caram e têm provocado tal efeito 

são: Mia Couto, Lurdes Mutola, 

Malangatana, Dillon Djindji, Cra-

veirinha. E sim, Eusébio também 

faz com que o nome do nosso país 

seja falado. Porque na China, na In-

glaterra, na Argentina, quando fi-

zeram a biografia da sua vida, todos 

falaram em Moçambique, muitos 

falaram na Mafalala. E isso é levar 

o nome do país mais longe. Prédios, 

casas, carros... tudo isso pode ser 

destruído e esquecido. Outras coi-

sas têm um peso muito maior do 

que a alma pode ver pelos olhos.

Mas este não é um texto sobre Eu-

sébio, mas sim sobre a moçambica-

nidade. Ser moçambicano é sentir-

-se moçambicano. No seu íntimo, 

na sua privacidade. Ter Moçambi-

que como semente da sua identida-

de. E dentro ou fora do país, tanto 

faz!

Eu estive fora do país por 17 anos. 

Cresci fora. Falo de forma ligeira-

mente diferente. Tive uma edu-

cação sensivelmente diferente. É 

verdade! Mas sou moçambicano. 

Sempre me assumi como moçam-

bicano. Não para mostrar ou provar 

a quem quer que fosse, mas porque 

era a forma como me sentia.

Quem emigra e sente saudades sabe 

como é o efeito amnésico de esque-

cer o mau e valorizar o bom. Estar 

distante faz-nos isso: minimizar o 

mau e valorizar o bom. Estar longe 

do país faz-nos amá-lo de uma for-

ma diferente. Um amor alimentado 

por saudades torna-se mais plató-

nico. A força da memória alimenta 

o coração... e a imaginação. O nosso 

país torna-se, no nosso imaginário, 

mais belo, puro, inocente e diverti-

do. Não o conhecemos tão bem, é 

um facto. Mas estamos mais apai-

xonados por ele.

A moçambicanidade não tem dono. 

Cada um sabe da sua. Cada um a 

preserva e manifesta livremente.

Digo com orgulho que sou um fi-

lho de Moçambique criado em Lis-

boa. Moçambicano a 100%? Não se 

medem os sentimentos.

Pronto, suspiro de alívio ao cumprir 

com a minha obrigação como cida-

dão que foi emigrante. Se estivesse 

fora e tivesse lido o que li ficaria 

mais revoltado ainda. Eusébio é de 

todos... os que o querem! E cada 

um pertence a si...

Nunca poderia deixar de despertar atenção entre uma 

grande parte do público moçambicano a actual mo-

vimentação para a eleição do candidato da Frelimo 

à Presidência da República. Para o bem ou para o 

mal, este é o partido que desde a independência nacional tem 

estado no centro da acção política em Moçambique. Controla 

o Estado, e consequentemente as suas acções tocam a vida de 

todos os moçambicanos. 

Tendo em conta estes factos, há uma forte probabilidade de o 

futuro Presidente da República vir a sair das hostes desta or-

ganização política. Isso justifica o interesse que todos têm (ou 

devem ter) sobre como todo o processo interno é conduzido. 

Não é correcta, por isso, a asserção de que as movimentações 

para a escolha do candidato da Frelimo só devem interessar 

aos membros do partido, e que os outros são uns simples “sa-

maritanos repentinos”, a tentarem envolver-se em assuntos 

alheios.

Essa asserção não passa de um esforço de colocar as pessoas 

na defensiva e impedi-las de dar a sua opinião, com o receio 

de que ao fazê-lo estarão a envolver-se em assuntos que não 

lhes dizem respeito. Só que como os tempos mudaram, já há 

poucos moçambicanos que se deixam intimidar por estes bri-

gões, nostálgicos da era do monopartidarismo.

Mesmo os membros do partido, que são obrigados pela dis-

ciplina partidária a submeterem-se às ameaças do seu Secre-

tário Geral de que não haverá tolerância ao alargamento do 

leque de candidatos, parece terem olhado para ele, quando 

falava na sua famosa conferência de imprensa, com um sorri-

so cínico, como quem diz, “deixe-nos em paz”. Porque, como 

tudo parece, o Comité Central, que não é nenhuma célula 

da Comissão Política, deverá exercer o seu poder soberano e 

exigir que haja mais opções, para que os membros tenham um 

amplo campo de escolha. 

E não é porque nenhum dos três pré-candidatos indicados 

pela Comissão Política não tenha capacidade para ocupar o 

alto cargo. É simplesmente porque em verdadeiras democra-

cias, as escolhas não se impõem. 

O grande interesse que se gerou à volta do candidato da fre-

limo às presidenciais tem muito a ver com o potencial que 

essa figura tem de vir a ser o Presidente de Moçambique. E 

quando se trata de decidir quem deve ser o futuro Presidente 

da República, esta matéria é de tal capital importância que 

não pode ser relegada para um grupo de indivíduos que usam 

a máscara de um partido político para defender interesses 

próprios.

O futuro de quase 24 milhões de moçambicanos não deve ser 

assunto cuja decisão deve se circunscrever a dezena e meia de 

indivíduos, não importa a posição que ocupam na hierarquia 

do seu partido e do Estado. 

Povos que se posicionam de lado quando questões impor-

tantes da vida dos seus países são decididas correm o risco de 

acordar um dia e terem um chimpanzé como Chefe de Es-

tado. Por essa altura, já será demasiado tarde para contrariar 

o infortúnio. 

Com o benefício da experiência, é precisamente isso que agita 

os moçambicanos, obrigando-os a procurar ser mais vigilan-

tes. E não há nenhum “samaritanismo repentino” nisso. Há 

sim, interesses colectivos que devem ser promovidos e de-

fendidos.

Interesses colectivos que 
devem ser protegidos

...Melhor?

Sem 
dinheiro
Sem casa

Sem 
trabalho

Vítima de 

crime e 

corrupção
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A 
estatística nasceu nas 

cidades europeias 

cheias de operários 

reivindicando melho-

res condições de vida. O objec-

tivo último era o de domesti-

car a ordem social nascente, de 

controlar a mudança social, de 

vigiar os operários, de domar 

as “classes perigosas” (expres-

são cunhada entre os séculos 

XVIII e XIX). Amparada pela 

sociologia e e sob regência das 

burguesias europeias, a esta-

tística cumpriu o seu papel de 

parteira científica da ordem 

Estatística
pública. Especialmente no sé-

culo XIX multiplicaram-se os 

inquéritos aos “pobres”. Tudo 

se pretendia saber deles: o que 

comiam, o que bebiam, o que 

faziam, como se divertiam, 

quais os seus hábitos sexuais, 

etc. O momento nuclear foi 

a estatística criminal. Mais 

tarde, em 1925, nos Estados 

Unidos, os sociólogos Robert 

Park e Ernest Burgess, na sua 

“Introdução à ciência da socio-

logia”, escreveram: “Todos os 

problemas sociais são proble-

mas de controlo social”.

Há perguntas que pela 

minha timidez põem-

-me sempre embara-

çado para dar resposta. 

A pergunta mais “fudida” que 

alguém me pode fazer princi-

palmente quando é uma mulher 

é: Querido, estás a pensar em 

quê? Quando a pergunta é feita 

num sítio mais ou menos públi-

co, do género estamos numa es-

planada, é domingo à tarde, ela 

a tomar um refresco e eu estou 

ancorado ao meu eterno copo 

de cerveja ainda posso tentar 

mentir com alguma graça.

Digo assim: Estou a pensar em 

ti! Mas como contrariamente 

ao que a maior parte dos ho-

mens pensa, as mulheres não 

são parvas. Ela olha para mim 

e pergunta, a pensar em mim a 

fazer o quê?

Eu respondo um pouco ausente: 

A fazer aquilo que gostas de fa-

zer comigo.

O que é? Não sei. 

Mas definitivamente as mulhe-

res não são parvas e é isso que 

E daí?...
eu confirmei naquele fim-de-sema-

na grande, aquilo foi sexta, sábado e 

domingo. 

Saí de casa na sexta-feira, às sete 

horas da tarde bem janota, bem 

perfumado e disse oh Benevides 

venho já, vou beber uma cerveja 

com uns amigos. 

Quando cheguei a casa dela, era a 

primeira vez que eu ia, ela estava 

de vestido de noite e cheirava bem. 

Perguntou-me se eu queria tomar 

alguma coisa. Aceitei um whisky 

com gelo e estava sentado sozinho 

na sala enquanto ela estava na cozi-

nha a tilintar os talheres. 

Veio ter comigo e perguntou: Vais 

ficar todo o tempo aí sozinho? Por-

que é que não me vens fazer com-

panhia na cozinha enquanto estou 

a preparar o jantar?

Levantei-me e fui com meu copo 

de whisky, sentei-me e ela disse-

-me: tira lá essa porcaria de Jeans 

e sandálias, tenho calções para ti, 

estás com medo?

Não, estou um pouco intimidado, 

nunca imaginei que a tua casa fosse 

assim, e de facto a casa era boni-

ta. Um quarto, uma sala, uma saca 

de banho, tudo limpo e era tudo 

bonito.

E ainda era sexta-feira antes da 

meia-noite, ela perguntou-me 

que música gostaria de ouvir? 

Eu pensando que ia gozar com 

ela, pedi Frank Sinatra, o título 

era Strangers in the Night.

Na manhã de segunda-feira, ela 

perguntou-me, e eu estava dei-

tado de costas, em quem é que 

estás a pensar? 

Eu disse: estou a pensar em ti! 

Ela disse: Vocês homens são 

todos iguais. Tu estás mais é a 

pensar que desculpa vais dar a 

tua mulher para estes dias todos 

que passaste fora de casa. 

Eu disse: ya, tens razão! 

Ela disse: Vai dizer a ela que eu 

estava com uma viúva machope 

que logo que entrei em casa dela 

trancou a porta pôs as chaves 

dentro das calcinhas e ficámos a 

fazer amor durante três dias se-

guidos. Se ela te mandar embora 

volte para aqui. 

É lá onde eu tenho meu lar ago-

ra!

O 
Código penal de 1886, 

ora em revisão, inculcava 

no seu leque o Tipo le-

gal de crime de adultério. 

Este crime foi revogado devido 

ao seu carácter descriminatório, 

que favorecia mais ao homem em 

relação a mulher em situações de 

punibilidade, ferindo assim o pre-

ceito constitucional que estabelece 

o princípio da igualdade. Para além 

deste factor, nota-se logo um de-

senquadramento da criminalização 

das relações sexuais consentidas 

entre adultos, posto que isto viola 

o direito à privacidade e à reserva e 

intimidade da vida privada.

A questão que se coloca é, qual é 

a ratio legislatori, ao se pretender 

recriminalizar o adultério?

Dentre os fins do Estado vingam 

a justiça, segurança e bem-estar 

em todas as suas vicissitudes. Será 

que ao criminalizarmos o adulté-

rio, iremos alcançar a tão almejada 

justiça, segurança e bem-estar? Ou 

por outro lado teremos as esqua-

dras de polícia, a procuradoria e os 

tribunais abarrotados de processos 

em que os cônjuges acusam-se mu-

tuamente de cometer o crime de 

adultério, e para comprovar a vera-

Uma visão sobre a criminalização 
do adultério
Por Joaquim Domingos Gaspar* 

cidade das acusações, haverá tam-

bem um leque de ofícios nos de-

partamentos de Assuntos jurídicos 

das operadoras de telefonia móvel 

a solicitar extractos das chamadas e 

mensagens dos respectivos clientes. 

Consequentemente haverá muitas 

pessoas com os seus registos crimi-

nais sujos, o que contribuirá bas-

tante para a elevação do índice de 

desemprego, posto que dificilmente 

as empresas recrutam pessoas que 

já cometeram infracções criminais. 

No nosso humilde entender, e ten-

do em conta os ordenamentos jurí-

dicos de outros países, acreditamos 

que seria mais prudente regular a 

questão do adultério no fórum cí-

vel, estabelecendo uma indemni-

zação ao adúltero e concubina ou 

amante e não criminalizar o adul-

tério. Tal entendimento também é 

movido pelo facto do casamento 

ser um contrato regido pelo direi-

to civil e não faria muito sentido 

que um contrato civil desemboque 

na área criminal. Ademais deve 

se entender que a ratio legislatori 

anteriormente ao criminalizar o 

adultério era movida por influên-

cias religiosas que não permitiam o 

adultério.

Recomenda-se que se observe a 

questão de forma global, posto 

que a criminalização do adultério 

é contrária à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, a Consti-

tuição da República de Moçambi-

que, por ferir o direito à reserva da 

vida e intimidade privada, isto sem 

descurar que no plano internacio-

nal já corre uma batalha para des-

criminalizar esta prática em países 

que aplicam a lei da Sharia, onde 

as mulheres adúlteras são mortas 

apedrejadas ou mesmo de outras 

formas bárbaras.

Mocambique é um país que asse-

gura e defende a promoção e pro-

tecção dos Direitos Humanos, tan-

to no plano nacional assim como 

no global, e a discriminalização do 

adultério em 2002 foi um exemplo 

claro desta situção.

Caso haja lugar a discordia quanto 

à criminalização ou não do adulté-

rio, somos da opinião que devido à 

sensibilidade deste instituto e por 

tocar com questões ligadas a direi-

tos fundamentais, que se submeta 

ao referendo que é uma figura plas-

mada no plano constitucional.

E mais não disse.

*Jurista.

Quando nos perguntam 

se vimos o homem 

que, no funeral de 

Nelson Mandela, teve 

o episódio esquizofrénico, a 

resposta certa é: qual deles?

Há o intérprete de língua 

gestual, claro, mas havia mais 

esquizofrenia nas cerimónias 

fúnebres.

O mundo inteiro compareceu 

para prestar homenagem ao 

homem que, há pouco mais de 

20 anos, estava preso. E estava 

preso, recorde-se, por comba-

ter um regime iníquo apoiado 

por várias potências estrangei-

ras.

Os dirigentes dessas potências, 

passando por episódios esqui-

zofrénicos mais intensos que 

o do intérprete, curvaram-se 

perante o cadáver do homem 

que ajudaram a manter preso.

Membros de governos que lhe 

chamaram terrorista afaga-

ram a urna. Outros dirigentes, 

também vítimas de ataques de 

esquizofrenia, elogiaram a luta 

não-violenta de Mandela, fin-

gindo ignorar a sua defesa do 

combate armado.

Racistas e colonialistas de 

todas as latitudes hastearam 

bandeiras a meia haste e pu-

blicaram mensagens de grande 

pesar.

Utilizadores de blogues, feice-

buques e tuíteres, muitos dos 

quais lamentam diariamente 

a existência de gente com tons 

de pele diferentes do seu, pres-

taram-lhe homenagem publi-

cando fotografias, as datas de 

nascimento e morte, e promes-

Esquizofrenia
Por Ricardo Araújo 
Pereira

sas de nunca esquecerem o seu 

exemplo, seja ele qual for.

Mandela bateu-se por um 

mundo mais justo, e fê-lo de 

tal maneira que aqueles que 

praticaram durante anos a 

injustiça desapareceram em 

apenas 20 anos. Toda a gente 

teve um encontro privado me-

morável com Mandela, toda a 

gente pressionou organismos 

internacionais, toda a gente o 

trata por Madiba.

Onde estarão todos aqueles 

que Mandela combateu e que 

o mantiveram preso durante 

quase 30 anos? Desaparece-

ram. Mandela fez desaparecer 

mais gente do que Pinochet. 

Que sonso.

Uma das reacções mais be-

las que pude escutar foi a da 

deputada do PSD (Portugal), 

Teresa Leal Coelho, que, na 

hora da morte de Mande-

la, sublinhou o orgulho que 

sentia por o ex-Presidente da 

África do Sul ter casado com 

uma pessoa de língua oficial 

portuguesa. Partem os grandes 

homens e resta-nos a recorda-

ção das suas maiores façanhas.

Mas Teresa Leal Coelho não 

tem razões para lamentar du-

rante muito tempo a partida 

de um grande homem: todos 

os homens da minha família 

casaram com mulheres cujo 

idioma é o português, menos o 

meu primo Serafim, que casou 

com uma belga, e por isso não 

tem a mesma estatura moral 

que o resto dos Pereiras. Mas, 

a todos os outros, o matrimó-

nio conferiu perfil de grande 

estadista.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Acabou a tese da “tensão 

político-militar numa 

área circunscrita”.

Quando se começa a falar de mais 

de 20 mil famílias deslocadas, 

em Inhambane e de uma enorme 

quantidade delas em Sofala, não 

há tensão político-militar, há guer-

ra, gostemos ou não da palavra.

E temos já o Governo do Japão a 

oferecer-se para apoiar esses refu-

giados...

Quando se registam combates em 

Homoíne e em Funhalouro, na 

província de Inhambane, a tese da 

área circunscrita vai para as urtigas.

Fomos novamente empurrados 

para uma guerra civil e é essa a 

situação que temos que enfrentar, 

com todas as suas péssimas conse-

quências.

A época turística na província de 

Inhambane, talvez a mais procu-

rada do país, foi muito má, com 

as unidades hoteleiras às moscas, 

porque é óbvio que ninguém vem 

passar férias para uma zona de 

guerra. 

E agora vai ser cada vez pior. Com 

a Renamo a atacar em Homoíne e 

Funhalouro (por enquanto...) não 

vai tardar a que se tenha que andar 

em coluna mais umas centenas de 

quilómetros, o que representa um 

desastre em termos de segurança 

dos cidadãos e em termos econó-

micos.

E o que mais choca é que isto não 

cai como uma surpresa. Foram 

muitos, e repetidos, os avisos de 

que o caminho que estávamos a 

seguir só poderia desembocar no 

que estamos a viver hoje. E tudo 

leva a crer que, se não mudarmos 

de rumo, a situação vai agravar-se, 

cada vez mais, até se tornar insu-

portável. 

A Renamo, como qualquer mo-

vimento de guerrilha, é quem esc 

olhe onde ataca e como ataca. E 

nem os melhor preparados exérci-

tos do mundo (o que não é, de for-

ma nenhuma o nosso caso...) são 

capazes de defender efectivamen-

te cada centímetro quadrado do 

território. Não tem equipamento 

nem efectivos para isso. Daí que se 

esteja a mandar para as zonas de 

guerra jovens mal formados e sem 

qualquer experiência de combate 

que ou desertam ou acabam mor-

tos num campo de batalha onde 

não estão a defender os interesses 

do país mas sim obscuros interes-

ses de grupo, num e no outro lados 

da barricada.

E digo isto porque, embora con-

corde com a reivindicação da Re-

namo de uma revisão da forma de 

constituição dos órgãos eleitorais, 

estou longíssimo de aceitar que 

esse pretexto chega para lançar o 

país, de novo, numa guerra civil. 

Ao contrário de mim, os dirigentes 

do Governo e da Renamo acham 

que sim, que chega. 

O que é um crime contra Moçam-

bique.Um crime contra todos nós.

Um crime contra 
Moçambique

As declarações de intenção de Hollande te-

rão de passar pela prova da determinação 

e eficácia políticas à imagem da sua pro-

messa de clarificar os imbróglios amorosos 

vindos a público.

 Uma convergência política entre Paris e Berlim 

é, no entender de François Hollande, a forma de 

relançar a União Europeia depois de alegadamen-

te ultrapassada a crise do euro, segundo afirmou o 

presidente francês em conferência de imprensa no 

Eliseu. 

Hollande imagina reavivar de um duopólio de po-

der para a França retomar a iniciativa política numa 

Europa comunitária que pouco tem que ver com os 

equilíbrios anteriores à reunificação alemã e subes-

tima a dimensão política da expansão ao Centro e 

Leste do continente, o distanciamento de Londres 

e da sua praça financeira e a crise de legitimidade 

das instituições da UE. 

Sonhos de duopólio 
Para renovar o duopólio de antanho Hollande pro-

põe que Paris e Berlim optem pela harmonização 

fiscal para as empresas (já prometida em vão por 

Angela Merkel e Nicolas Sarkozy em 2010 quanto 

à taxação de lucros) e por maior e indefinida coope-

ração no sector da defesa (onde as divergências na-

cionais imperam conforme mostrou a falhada fusão 

entre a “EADS” e a “BAE Systems”).

Um terceiro vector passa pela coordenação de uma 

alegada “transição energética” (mantendo a França 

a dependência do nuclear que representa 75% da 

produção de electricidade, enquanto a Alemanha 

fechará até 2022 as suas centrais atómicas) com a 

criação por iniciativa dos dois estados de uma gran-

de entidade transnacional à imagem da “Airbus”.

O presidente socialista deu como adquirida e fun-

cional a união bancária, omitiu quaisquer propos-

tas sobre mutualização parcial de dívida pública ou 

lançamento de obrigações europeias e ignorou os 

termos de uma reforma institucional para assegurar 

desejáveis regras comuns de governação económica 

e financeira da zona euro. 

Hollande, ano e meio após a tomada de posse, ad-

mitiu que os resultados da recuperação francesa são 

“muito frágeis” e que a sua opção de agir sobre a 

oferta para aumentar a procura, por iniciativa e sob 

orientação do estado, é no essencial de índole socia-

lista e social-democrata.

Recuperar a grandeza perdida 
As linhas genéricas do “Pacto de Responsabilidade” 

aventado por Hollande passam por uma redução 

de custos laborais, reforma do regime fiscal, ape-

sar da carga fiscal equivalente a 46% do PIB dever 

manter-se sem grande alteração até 2015, e simpli-

ficação administrativa.

Para além da redução de contribuições empresariais 

e de trabalhadores independentes para a seguran-

ça social, estimadas em cerca de 30 mil milhões de 

euros, Hollande deseja garantir um sistema de con-

trapartidas em que presumivelmente associações 

patronais se comprometam a determinadas metas 

de criação de emprego por sector económico.

A reforma do Estado e das políticas públicas, im-

plicando descentralização de poderes, é um dos 

factores que permitirão até ao fim do mandato pre-

sidencial, em 2017, cortar 50 mil milhões de euros 

numa despesa pública que equivale a 57% do PIB, 

um recorde na zona euro.

Hollande afirmou temerariamente que tais cortes 

não irão afectar os orçamentos familiares, tendo, 

em contrapartida, evitado comprometer-se com 

uma redução de vulto da taxa de desemprego que 

ronda os 11% e que dificilmente diminuirá tendo 

em conta as previsões de crescimento da economia 

francesa na ordem de 1% para 2014. 

A prova de choque
As promessas de Hollande terão de resistir ao cho-

que das eleições europeias de Junho e, previamente 

à votação nas municipais de Março, e, essencial-

mente, aguardam clarificação quanto aos porme-

nores.

Ao fim e ao cabo, as declarações de intenção de 

Hollande terão de passar pela prova da determina-

ção e eficácia políticas à imagem da sua promessa 

de clarificar os imbróglios amorosos vindos a pú-

blico.

Em matéria de amores e vergonhas, Hollande, in-

dignações hipócritas à parte, viu-se já obrigado a 

reconhecer que não faria qualquer sentido processar 

judicialmente a revista que revelou a triste figura de 

um presidente de capacete de moto na cabeça para 

se encontrar com uma amante num apartamento 

nas imediações do Eliseu. 

*Jornalista

O pacto de Hollande
Por João Carlos Barradas

Se alguém perguntar porquê o 

povo moçambicano não se ma-

nifesta em todo o país contra a 

guerra, várias respostas poderão 

surgir. Pode ser que não se manifeste por 

falta de um “rosto” que conduza a isso. 

Pode ser pelo facto de o povo continuar a 

confiar que tanto a Renamo como a Fre-

limo (governo) têm capacidade suficien-

te para ultrapassar aquilo que os divide. 

Pode ser, ainda, que o povo tenha sido 

de tal forma amedrontado pelo regime 

vigente desde a independência que con-

tinua com uma forte parcela de medo em 

sair às ruas e manifestar o seu desagrado 

pelo actual estágio político-militar.

A primeira possibilidade de resposta, a 

O nosso inimigo comum é a guerra
do ”rosto” para conduzir uma manifestação 

popular contra a guerra, encara uma série de 

constrangimentos. Quando os anciãos, sobre-

tudo estes, questionam/acusam o facto de os 

académicos (os que estudaram) não estarem 

a fazer nada para reverter a situação negativa 

em que Moçambique se encontra, é porque 

eles percebem que pelo menos este grupo de 

moçambicanos (formados nas universidades 

nacionais ou estrangeiras) deveria constituir-

-se numa séria massa crítica (o “rosto”, os te-

midos por qualquer regime político). Então, 

por que razão os “iluminados” não lideram 

acções em prol de uma cidadania mais efec-

tiva? Foram tomados pelos partidos políticos 

e passaram a pensar com cérebros empresta-

dos? Significa, então, que qualquer moçam-

bicano pode ser o “rosto” porque a guerra é o 

nosso inimigo comum.

A segunda possibilidade de resposta parece 

ser interessante. O povo continuar a confiar 

na enorme capacidade que os dois contendo-

res têm para ultrapassar aquilo que os divide. 

Não é por acaso que tanto um como outro se 

dizem abertos ao diálogo. Difundem repetiti-

vamente aquilo que o povo quer ouvir e dia-

logam aos tiros. É esta parte interessante: o 

grande fosso entre o que se diz e o que se faz. 

Para o povo o inimigo comum continua a ser 

a guerra. Os que a promovem também têm o 

mesmo inimigo que o povo, embora pareça 

que para eles a guerra seja uma extensão im-

portante do diálogo político. 

A última possibilidade acima apresentada é 

válida como tal. O traumatismo psicológico 

criado pela lei da chicotada, “lei da bala”, e ou-

tras afins, incrustou-se fortemente na mente 

de cada um. As mentes foram partidarizadas! 

Daí que as manifestações quando tardam a 

acontecer ocorrem com muita violência. O 

“rosto” torna-se no sentimento de repulsa e 

não em algo físico e fotografável. Surgem 

os rotulados pelo regime como arruaceiros, 

vândalos, etc.

Cá entre nós: a manifestação é um escape 

necessário e não deve ser desincentivado, 

nem combatido, mas controlado. As forças 

da lei estão para proteger o seu povo e não 

para aniquilá-lo usando balas verdadeiras 

para parar a força do vento. A censura na 

imprensa pública tem fortalecido o debate 

sobre a actual situação político-militar. É 

urgente que ponham em prática a vontade 

do povo. A exaustão poderá vencer o medo 

e catalisar novas manifestações porque a 

guerra é actualmente o nosso inimigo co-

mum.
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O 
seleccionador e o capitão 

da selecção nacional, João 

Chissano e Dário Khan, 

respectivamente, tiveram 

preferências diferentes na votação 

ao melhor jogador do mundo cujo 

resultado final foi conhecido esta 

semana. Cristiano Ronaldo, o ven-

cedor da bola de ouro, que superou 

a concorrência de Lionel Messi e 

Franck Ribéry na corrida, apenas 

foi preferência, em primeiro lugar, 

do jornalista Alexandre Zandamela.  

Chissano votou em primeiro lugar 

em Ribéry, seguindo-se Messi e em 

terceiro lugar o Cristiano, enquanto 

que Dário deu cinco pontos a Phi-

lipp Lahm,  três a Cristiano e um 

ponto a Robert Lewandowski.

Cinco anos depois de ter sido dis-

tinguido com a Bola de Ouro como 

jogador do Manchester United - 

arrecadou também a Bota de Ouro 

graças aos 31 golos que apontou 

na Liga inglesa- Cristiano Ronal-

do (CR7) torna-se o primeiro por-

tuguês a subir ao trono do futebol 

mundial pela segunda vez na carrei-

ra. Com efeito,  ele é o novo deten-

tor da Bola de Ouro. 

O internacional português do Real 

Madrid foi eleito melhor jogador 

do ano superando a concorrência 

de Lionel Messi e Franck Ribéry na 

corrida ao prémio atribuído conjun-

tamente pela revista France Football 

e pela FIFA desde 2010.

Eusébio da Silva Ferreira, em 1965, 

e Luís Figo, em 2000, foram os ou-

tros futebolistas lusos a inscrever os 

seus nomes na galeria dos melhores 

do Mundo.

Os números
Cristiano Ronaldo terminou o ano 

de 2013 com o impressionante re-

gisto de 69 golos marcados, 59 pelo 

Real Madrid e dez ao serviço da se-

lecção nacional.

A caminhada histórica do madei-

rense começou a ganhar forma a 6 

de Janeiro, com um bis na vitória do 

Real Madrid, frente à Real Socieda-

de, por 4-3. O último das quase sete 

dezenas de golos com a chancela de 

Chissano votou em Ribéry e Dário em Lahm
Por Paulo Mubalo

CR7 foi apontado a 22 de Dezem-

bro, no triunfo merengue diante do 

Valência, por 3-2, no Estádio Mes-

talla.

Por Portugal ganham especial relevo 

os quatro golos apontados por Cris-

tiano Ronaldo no play-off com a 

Suécia, de apuramento para o Cam-

peonato do Mundo.

O capitão da equipa das Quinas 

começou por garantir a vitória pela 

margem mínima no Estádio da Luz, 

assinando depois uma portentosa 

exibição no segundo jogo, coroada 

com os três golos do triunfo luso (3-

2) em Estocolmo.

O que disseram algumas 
individualidades
“Estive quase a chorar com 
Ronaldo” - Sergio Ramos
 Sérgio Ramos diz que as lágrimas 

de Cristiano Ronaldo na gala da 

FIFA demonstram que o futebol 

está longe de ser apenas um despor-

to. “É um sentimento”, salientou o 

defesa do Real Madrid.

“Se alguém merece este prémio 

é Cristiano. Foi um momento de 

grande emoção para todos. Estive 

quase a chorar com ele. Passaram 

tantos anos desde que ele venceu 

pela última vez, com o filho ao lado... 

É normal que as lágrimas tivessem 

surgido. Tive pena que ele não se 

tivesse expressado como quereria. O 

que lhe aconteceu demonstra que o 

futebol não é só um desporto, é um 

sentimento“, disse o internacional 

espanhol, eleito para o onze ideal da 

época 2012/13.

Platini questiona eleição 
de Cristiano Ronaldo
Michel Platini, presidente da UEFA, 

manifestou-se “muito decepcionado” 

com a terceira posição de Franck Ri-

béry na votação para a Bola de Ouro, 

levantando suspeitas na atribuição 

do galardão desde que a FIFA se as-

sociou à France Football na eleição 

do melhor jogador do Mundo.

“Cristiano Ronaldo faz uma bela 

Bola de Ouro, é uma muito bela 

Bola de Ouro”, começou por afir-

mar o francês, aos microfones do 

L´Equipe 21.

“Estou muito decepcionado por 

Franck Ribéry. No próximo ano va-

mos regressar e será Messi-Ronaldo, 

daqui a dois anos será Ronaldo-

-Messi, daqui a três Ronaldo-Mes-

si... Estou triste porque, durante 50 

anos, a atribuição da Bola de Ouro 

tinha em consideração os resulta-

dos e o palmarés dos jogadores em 

campo. Agora, o que parece contar 

é o valor global dos jogadores e isso 

levanta problemas”, argumentou, 

notando que “há qualquer coisa que 

mudou na Bola de Ouro desde que 

passou para a FIFA”.

“Fez-se justiça” - Paulo 
Bento
O seleccionador português, Paulo 

Bento, considera que foi feita justiça 

com a Bola de Ouro conquistada por 

Cristiano Ronaldo, considerando 

ainda natural a emoção que o inter-

nacional português não foi capaz de 

conter, por ser uma pessoa genuína.

“É uma grande satisfação, porque no 

fundo acho que se fez justiça àquilo 

que foi o rendimento num ano ex-

traordinário de um jogador extra-

ordinário, com um talento tremen-

do e um grau de profissionalismo 

extremamente elevado e só assim é 

possível ganhar um prémio destes”, 

disse Paulo Bento, mostrando-se or-

gulhoso com o feito alcançado pelo 

capitão da selecção:

- Tem um talento extraordinário, 

que prova nos momentos das gran-

des decisões. É o primeiro jogador 

português a ganhá-lo duas vezes e 

por isso estou extremamente satis-

feito enquanto seleccionador nacio-

nal e enquanto português e extre-

mamente orgulhoso por Portugal ter 

um jogador desta dimensão.

“As emoções muitas vezes não se 

conseguem controlar, o Ronaldo é 

uma pessoa genuína e as pessoas ge-

nuínas têm tendência a emocionar-

-se mais, parece-me natural. Podia 

haver ansiedade num ou outro mo-

mento e acabou por ser um momen-

to extremamente agradável e bonito 

quando esteve com o filho no palco, 

o que trouxe uma emoção que foi 

estendida à generalidade dos portu-

gueses, para não dizer à totalidade”, 

referiu Paulo Bento sobre o discurso 

emocionado do capitão português.

Assim votaram alguns 
lusófonos
Moçambique

Media (Alexandre Zandamela): 1º 

Cristiano; 2º Ribéry e 3º Zlatan.

Seleccionador ( João Chissano): 1º 

Ribéry, 2º Messi e 3º Cristiano

Capitão (Dário Khan): 1º Lahm; 2º 

Cristiano e 3º Lewandowski.

Angola 

Media (Gonçalves Mateus): 1º 

Cristiano, 2º Ribéry e 3º Messi.

Seleccionador ( José Kilamba): 1º 

Messi, 2º Cristiano e 3º Ribéry.

Capitão (Mateus Galiano): 1º Mes-

si; 2º Cristiano e 3º Ribéry.

Cabo Verde

Media (André Amaral): 1º Cristia-

no; 2º Xavi e 3º Messi;

Seleccionador (Lúcio Antunes): 1º 

Cristiano, 2º Messi e 3º Zlatan;

Capitão (Marco Soares) : 1º Cristia-

no; 2º Messi e 3º Ribéry.

São Tomé

Capitão (Denilson das Neves): 1º 

Cristiano, 2º Messi e 3º Zlatan.

Seleccionador (Gustavo Nyoumba): 

1º Cristiano, 2º Messi e 3º Falção.

Portugal

Media ( Joaquim Rita): 1º Cristiano; 

2º Messi e 3º Ribéry

Seleccionador (Paulo Bento): 1º 

Cristiano, 2º Falção e 3º Arjen.

Capitão (Cristiano Ronaldo): 1º 

Falção, 2º Gareth e 3º Ozil.

Brasil

Media (Cleber Machado): 1º Ri-

béry, 2º Cristiano e 3º Schweinstiger

Seleccionador (Scolari): 1º Cristia-

no, 2º Messi  e 3º Zlatan

Capitão (Emílio da Silva): 1º Messi, 

2º Zlatan e 3º Cristiano.

Depois de Macau e Lisboa, 

em 2006 e 2009, respec-

tivamente, Goa, na Índia, 

acolhe, de 18 a 29 deste 

mês, a terceira edição dos jogos da 

Lusofonia, competição que junta 

as selecções de Moçambique, An-

gola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

-Bissau, Portugal, São Tomé e 

Príncipe  Timor Leste. A próxima 

edição vai acontecer em 2017 em 

Maputo.

Na primeira edição, realizada de 7 

a 15 de Outubro de 2006, o cer-

tame contou com a participação 

de 733 atletas, em representação 

de nove países, sendo que não to-

mou parte a atleta moçambicana 

Maria de Lurdes Mutola. Foram 

realizadas 48 provas em oito mo-

dalidades, para a atribuição de 153 

medalhas. Atletismo, basquetebol, 

futebol, futsal, taekwondo, ténis de 

mesa, voleibol são as modalidades 

movimentadas.

A segunda edição dos jogos, que 

movimentou 1500 atletas, contou 

com a estreia da Guiné Equato-

rial e também das modalidades de 

judo e provas para atletas portado-

Jogos de lusofonia: entre
esperança e cepticismo

res de deficiência. A terceira edição,  

em princípio deveria acontecer no 

Brasil, mas este país desistiu da can-

didatura e assim acabou sendo trans-

ferida para o estado de Goa.

Enquanto isto, a selecção nacional de 

basquetebol sénior masculino quer 

dar um pontapé na crise de resulta-

dos que vem averbando em competi-

ções internacionais.

Para a prova, o seleccionador nacio-

nal, Horácio Martins, deixou de fora 

atletas como Custódio Muchate, 

Samora Mucavel, Nandinho e Oc-

távio Magoliço, que estiveram no 

último “Afrobasket ” disputado 

em Abidjan, onde Moçambique 

terminou na modesta 11ª posi-

ção. 

Já o voleibol para além de 

praia, vai para os jogos da 

Lusofonia com as equipas 

de sala, em ambos os sexos. 

Em femininos, a  nossa selecção 

é que vai à Goa, enquanto que 

em masculinos o país é repre-

sentando pela equipa da Autori-

dade Tributária, que é bicampeã 

da Zona VI. São bicampeões de 

África da Zona VI.

O 
habilidoso jogador moçam-

bicano Mexer pode estar de 

saída do Nacional. O cen-

tral  que chegou a Portugal 

em 2009/2010 para representar o 

Sporting, tendo sido emprestado ao 

Olhanense, tem estado em destaque 

na formação madeirense, onde cum-

pre a segunda temporada, e vai des-

pertando atenções além-fronteiras. 

É conhecido o sonho do central 

de 25 anos em jogar no campe-

onato inglês, mas a obtenção do 

visto de trabalho sai prejudicada 

pelo facto de Moçambique não 

ter a sua selecção sequer nos 100 

primeiros do ranking da FIFA. 

Da Europa têm chegado diver-

Visto impede Mexer 
de jogar na Inglaterra

sas abordagens e os rumores que 

começam a surgir em relação à 

próxima temporada dão con-

ta de que pode rumar à França.  

O Rennes, da principal liga francesa, 

está na disposição de pagar três mi-

lhões de euros pelo central moçam-

bicano, de 25 anos, sendo que já terá 

sondado o jogador e o clube, segundo 

noticiou o jornal português a Bola. 

Entretanto, a estreia do avançado 

Reginaldo, contratado à Liga Mu-

çulmana, foi a grande novidade nos 

convocados de Manuel Machado 

para o jogo realizado diante do Gil 

Vicente, para a Taça da Liga. O mo-

çambicano alinha na mesma equi-

pa do seu compatriota Zainadine. 

João Chissano
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Deseja-se aos pais, encarrega-
dos de educação e ao público 
em geral feliz ano novo. Apro-
veita-se informar que a Escola 
Comunitária Luís Cabral ma-
tricula alunos da 6ª a 12ª clas-
ses por 350,00 meticais. Tenha 
mais informações na secretaria 
daquela escola sita na sede do 
bairro Luís Cabral, entrada a 
partir da Junta ou Maquinague 
ou pelos telefones: 21477080 
ou 847700298.

Desejando próspero ano novo 
com MATRICULA garantida

O IMIG, instituição de ensino 

Zambézia – Município de Gurué, 
informa que tem inscrições abertas 
de 01 de Novembro a 31 de Janeiro 
para os seguintes cursos médios: 
Administração Pública; Contabili-
dade e Gestão/Auditoria; Sistemas 
Eléctricos; Técnico Aduaneiro; Téc-

Análise e Programação de Siste-
mas, cujas aulas iniciam no dia 04 
de Fevereiro /2014.
Duração dos cursos: Ingressos com: 
12ª – 1,5 anos;
Ingressos com 10ª -2,5 anos.
O IMIG dispõe de um Lar estudan-
til onde é garantido alojamento, 
alimentação, transporte e assistên-
cia médica e medicamentosa. 
Para informações adicionais po-
dem contactar pelos números 
823318380;84 2349210; 824565510; 
847841346; 24910548

INSTITUTO MÉDIO DE 
INFORMÁTICA E GESTÃO 

(IMIG)

AnúncioCaiu por terra o sonho da se-

lecção nacional “os mambas” 

de transitar para segunda 

fase do CAN interno, depois 

de averbar a segunda derrota diante 

da sua congénere da Nigeria por 4- 2. 

Os mambas procuraram tudo fazer 

para marcar passo e decidir a elimina-

tória na última jornada, mas a equipa 

de arbitragem acabou favorecendo ao 

adversário um penalte inexistente.  

Depois de ter perdido no jogo de 

abertura diante da anfitriã África 

do Sul, o combinado nacional partiu 

para o segundo jogo com a lição bem 

estudada. Os pupilos de João Chis-

sano tiveram uma excelente exibição 

Moçambique fora da próxima fase
Árbitro trama Mambas

e logo aos nove minutos da primeira 

parte, Dário Khan abriu o marcador 

com um forte remate, cobrado na 

zona do meio campo sem hipóteses 

de defesa para o keeper adversário. 

Estava o feito o primeiro golo. Po-

rém, enquanto estes ainda festejavam 

a vantagem, os nigerianos empataram 

a partida no minuto seguinte, após 

falha de marcação dos centrais mo-

çambicanos. Enquanto os mambas 

tentavam reerguer-se, as super águias 

apontaram o segundo golo.

Os mambas não baixaram os braços 

e continuaram com a luta, a meio da 

primeira parte Manuelito II falhou 

o golo num frente-a-frente com o 

guarda-redes nigeriano. Contudo, 

Diogo emendou o erro do colega e 

colocou justiça no marcador. Com 

um empate a duas bolas as equipas 

recolheram ao balneário.

No reatamento da segunda parte, 

Moçambique procurou manter a sua 

postura inicial, mas infelizmente o 

árbitro da partida marcou um ine-

xistente penalte com o qual a Nigéria 

elevou o marcador para 3-2. Já nos 

minutos finais os mambas consenti-

ram o quarto golo e assim despedi-

ram-se do CAN interno.

Com malas aviadas para a terra natal, 

o combinado nacional vai disputar 

este domingo a última partida diante 

do Mali apenas para o cumprimento 

do calendário. (A.N)
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Por Abdul Sulemane

As províncias de Gaza e 

de Inhambane irão aco-

lher, pela primeira vez, o 

Festival de Marrabenta, a 

decorrer a partir de Fevereiro pró-

ximo. Trata-se da sétima edição 

deste evento que, nos anos passa-

dos, decorria apenas em Maputo. 

A inclusão de Gaza e Inhamba-

ne enquadra-se num projecto de-

senhado em Novembro passado 

pelos organizadores. O Festival da 

Marrabenta decorre desde 2008 

numa iniciativa de uma organi-

Festival Marrabenta 
escala Gaza e Inhambane  

zação designada Laboratório de 

Ideias. A presente edição consis-

tirá, além de muita música, em 

manifestações artísticas diversas, 

workshops e interacção entre os 

fazedores da arte.

Na capital do país, o festival es-

calará o Centro Cultural Franco-

-Moçambicano (CCFM) e, na 

província de Maputo, o distrito 

de Marracuene. Em Gaza, serão 

abrangidas as cidades de Xai-Xai e 

Chókwè. Em Inhambane, o even-

to terá lugar na cidade com o mes-

mo nome. 

Tina Fey e Amy Poehler apre-

sentaram pela segunda vez 

o Globo de Ouro na noite 

deste domingo (12), em Los 

Angeles. “Aqui é Hollywood e se 

alguma coisa dá certo eles continu-

am fazendo até dar ódio nas pesso-

as”, brincaram.

Ao falar de George Clooney, 52 

anos, que estrelou Gravidade e 

é famoso por namorar mulheres 

mais jovens, a dupla fez outra graça 

com o personagem galã citando a 

convivência dele “com uma mulher 

de sua idade”, referindo-se à colega 

de cenas Sandra Bullock, 49 anos.

Breaking Bad, que já havia saído 

vitoriosa no Emmy, em Setembro, 

venceu o prêmio de Melhor Sé-

rie Dramática no Globo de Ouro 

2014. A série conta a história de 

Walter White – interpretado por 

Grandes vencedores do Globo de Ouro

Bryan Cranston-, professor de 

química com câncer e que trafi-

ca metanfetamina para garantir o 

sustento de sua família. Cranston 

levou o prêmio de Melhor Actor 

em Série Dramática.

Breaking Bad estreou nos EUA em 

2008, com cerca de 1,4 milhão de 

telespectadores. 

A quinta tem-

porada do dra-

ma conquistou 

uma média de 6 

milhões.

Com três prê-

mios, Trapaça 

foi o principal 

vencedor do 

Globo de Ouro. 

O filme venceu 

as categorias 

Melhor Filme 

de Comédia ou 

Musical, Melhor Actriz de Comé-

dia ou Musical para Amy Adams, 

e Melhor Actriz Coadjuvante para 

Jennifer Lawrence. 12 anos de Es-

cravidão, que disputava sete cate-

gorias, ganhou a de Melhor Filme 

de Drama. 
A.S

“Há aquele velho ditado que 

diz ‘a luz do comboio que se 

aproxima torna a mente mais 

focada’, riu-se Bruce Sprin-

gsteen numa entrevista recente a 

Rolling Stone. Perguntavam-lhe 

pelo ritmo das edições desde que, 

em 2002, se juntou à E Street Band 

para gravar The Rising. Sete anos 

separaram esse disco do anterior, 

The Ghost of Tom Joad. Desde The 

Rising, porém, editou seis álbuns. 

O último saiu esta segunda-feira. 

Intitula-se High Hopes e não é 

um álbum convencional de Bruce 

Springsteen – é a primeira vez que 

lança um disco em que reúne ver-

sões e canções deixadas inacabadas 

em estúdio ou canções interpreta-

das ao vivo mas nunca gravadas. 

O título do álbum, que é também 

o título do primeiro single, mostra-

-nos, porém, que High Hopes é 

obra do homem que conhecemos 

há muito: o músico que cartografou 

o espírito do americano comum, o 

Bruce Springsteen lança novo CD
cantor que ergue a voz contra os 

desmandos de quem tem demasia-

do poder nas mãos e uma relação 

complicada com a moral. 

Springsteen tem estimulado nele 

uma urgência no gesto criativo 

pouco comum nos veteranos da sua 

geração. O seu último álbum, o ce-

lebrado Wrecking Ball, foi editado 

em 2012 – era um álbum de de-

núncia da ganância corporativa que 

levou à crise financeira global; um 

álbum de retratos de vidas caídas 

em desespero e um álbum que pro-

curava a esperança indispensável 

para que um futuro, outro futuro, 

possa ser ambicionado.

High Hopes, o álbum que acaba de 

editar, arranca com a canção título. 

É uma canção poderosa, confluên-

cia de metais soul, rock’n’roll em 

tangente à música latina e coro a 

erguer-se para acentuar a inter-

pretação de Springsteen: “Give 

me help, give me strength / give 

the soul a night of fearless sleep / 

Give me love, give me peace / don’t 

you know these days you pay for 

everything / Got high hopes.”

High Hopes não é uma canção de 

Bruce Springsteen. Foi composta 

nos anos 1990 por uma banda obs-

cura de Los Angeles, The Havali-

nas, e incluída em 1996 em Blood 

Brothers, DVD que acompanhava 

a reunião em estúdio da E Stre-

et Band. Foi agora regravada por 

sugestão de Tom Morello, guitar-

rista dos Rage Against The Ma-

chine que nos últimos anos se foi 

tornando próximo de Springsteen. 

Quando o ano passado Steve van 

Zandt, o guitarrista histórico da E 

Street Band, se viu impossibilita-

do de acompanhar o grupo numa 

digressão australiana (Van Zandt, 

também actor, iria trabalhar na sé-

rie Lilyhammer), Springsteen con-

vidou Morello a juntar-se-lhes.

Ao contrário do habitual em Sprin-

gsteen, High Hopes não tem uma 

unidade narrativa evidente. O que 

junta todas estas canções é pre-

cisamente a sua natureza: o facto 

de ser uma colecção de material 

que, por razões diversas, nunca ha-

via figurado em álbuns oficiais do 

cantor de Glory days. “No final de 

uma digressão, ou quando estou 

em casa, entro no estúdio e estou 

rodeado de pinturas inacabadas”, 

afirmou na supracitada entrevista 

a Rolling Stone. Rodeado de toda 

aquela música que nunca concluiu, 

procura “aquilo que [lhe] diz algo”. 

Normalmente, esse é o rastilho ne-

cessário para que nasça um concei-

to para um novo álbum. Neste caso, 

foi o próprio material inacabado 

que se transformou no conceito.

Nasceu um disco onde, além da 

versão de High hopes, encontra-

mos uma de Just like fire would, 

dos Saints, nome reconhecido do 

punk australiano, e, como despe-

dida, uma de Dream baby dream, 

dos Suicide, heróis electro-punk da 

Nova Iorque de final da década de 

1970 – e Springsteen transforma-a 

em gospel para conforto comunal.

High Hopes não se tornará um 

clássico da discografia de Bruce 

Springsteen, nem esse parece ser o 

objectivo. Foi um trabalho nascido 

de uma sensação de urgência, um 

trilho que se abriu perante o seu 

autor e que ele decidiu seguir com 

entusiasmo. Ouvimos uma versão 

eléctrica, em modo rock bombástico 

de The ghost of Tom Joad, ouvimo-

-lo a flirtar com a música tradicio-

nal britânica, como já ouvíamos em 

Wrecking Ball (e juntam-se gaitas-

-de-fole a This is your sword) ou a 

recuperar a sua canção-denúncia da 

violência de Estado, American skin 

(41 shots), relato do assassinato pela 

polícia americana do imigrante gui-

neense Amadou Diallo, em 1999, e 

que ecoa agora o caso de Trayvon 

Martin, tomado por assaltante e 

baleado pelo simples facto de ser 

negro e envergar um capuz.

Não, High Hopes não é um álbum 

típico de Bruce Springsteen. Mas 

aquilo que nele ouvimos é tipica-

mente Springsteen. A.S

Em 2014, tons novos no 

CCFM, começando 

pelas cores do telhado 

que trazem à tona um 

gosto de frescura e de bele-

za. Novidades também em 

termos de programação, no-

meadamente para as crian-

ças, com uma página inteira 

do programa  dedicado às 

leituras animadas e às acti-

vidades variadas dos sábados 

de manhã. Novas tonalidades 

também durante a semana, 

com uma programação es-

pecialmente voltada para o 

teatro nestes três primeiros 

meses. Teatro engajado, com 

textos fortes e marcantes, em 

estéticas inovadoras e que 

marcaram festivais europeus, 

como foi o caso do espectá-

culo “Hate Radio” durante 

o  último festival d’Avignon 

(França). 

E também cinema, com vá-

rios ciclos temáticos propos-

tos durante os proximos três 

meses, com lançamentos e 

festivais. Tudo isso e muito 

mais, sem falar dos eventos 

emblemáticos destes três 

primeiros meses do ano: ce-

lebração da francofónia e se-

mana dedicada às mulheres 

– atravessando disciplinas, 

sonhos, vidas e cores.  De 15 

de Janeiro a 7 de Fevereiro 

corrente a galeria do Centro 

Cultural Franco Moçam-

bicano acolhe a exposição 

colectiva de artes plásticas 

intitulada Ondas de Liliane 

Gillmann e Pekiwa.

CCFM inicia programa 
cultural 2014

De uma paisagem da margi-

nal ou de Tofo, de uma pe-

quena pedra engolida pelas 

ondas e os ventos, os reflexos 

do sol sobre as lacunas, Lilia-

ne Gillmann tenta seguir, se 

apropriando um curto mo-

mento e traduizindo-o assim 

na pintura. É pelas aguarelas 

e/ou a pintura à óleo que ela 

descubre Moçambique.

“Das cores aplicadas, dos 

pregos colocados e de outros 

mais elementos possíveis de 

encontrar acabam por fazer 

parte deste leque de codigos 

individuais. Estas podem ser 

para Pekiwa, um sentir e pul-

sar energético das diferentes 

matérias do fazer escultura. 

É uma forma espiritualiza-

da de fazer escultura”, afirma 

Jorge Dias.

Será ainda apresentada a 

quinta mostra de cinema 

com o filme Lumumba, a 

morte do profeta de Raoul 

Peck. “Primeiro houve um 

filme documentário, Lu-

mumba, a morte de um pro-

feta, que para mim foi uma 

tentativa de assumir uma 

parte da minha vida e entrar 

para uma memória pessoal 

em uma trama de eventos 

históricos. O filme de “ficção” 

Lumumba é uma abordagem 

moderna de heróis histó-

ricos contemporâneos (...) 

Lumumba deve importunar, 

ele deve questionar a nossa 

época sobres os seus vícios 

passados e presentes”, desta-

ca Raoul Peck. A.S 

Os vencedores do globo do ouro 2014 

Dilon Djindji
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Fernando Manuel (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Tem graça que apesar dos meus 60 anos de idade, toda a gente me tra-

ta por mano Nandinho ou tio Nando ou como diz a minha netinha 

vovô Finando. Acho que tenho cara de criança ou como gosto de pensar 

comigo próprio não tenho lá muita capacidade de liderança. Gosto de 

pensar que o que eu tenho de liderança são os meus olhos e a franqueza com 

que eu trato as pessoas.

É certo que isso é uma grande desvantagem no mundo de hoje, onde é preciso 

ter olhos duros, lábios finos e palavras ditas assim num tom definitivo.

As pessoas tratam-me por Nandinho ou tio Nando, sinto-me bem assim. Não 

dou ordens, mas também odeio receber ordens. Sempre que eu entro numa 

instituição onde alguém pretende me dar ordens salto fora. 

Eu gosto deste jovem que está ao meu lado e abraçado comigo. Chama-se Raul 

Senda, é jovem, é bonito e está a ficar um pouco gordinho, mas gosto dele por-

que tem respeito e é por isso que embora eu esteja de chapéu de coco e óculos 

estou a me rir com ele numa boa. O respeito gera liberdade. 

Não sei quem será maior: Eusébio da Silva Ferreira, Samora Moisés Machel, 

João de Sousa ou Caliano. Seja como for, o que eu sei é que Samora tentou 

conciliar e unir a família moçambicana apesar de todas as diferenças. O Mário 

Coluna caiu um pouco na desgraça: Kale ka yena! Mas há nomes que ficaram 

por aí. 

Eu não gosto muito de futebol, mas também não posso ficar indiferente ao que 

o Benfica, Portugal e tudo por aí que foi feito em homenagem a Eusébio, agora 

que morreu. Ele merece! O melhor lugar que Portugal conseguiu num mundial 

de futebol até hoje foi em 1966, e Eusébio estava lá, foi o melhor marcador. 

Samora gostava de boxe, mas não deixou de abraçar Eusébio.

Passamos de futebol para os vice-ministros. Não vamos dizer grandes coisas 

sobre estes dois senhores, Abdul Razak, vice-ministro dos Recursos Minerais e 

Francisco Pereira, vice-ministro das Obras Públicas e Habitação. Quando eles 

começarem a trabalhar também vamos falar deles!!!...

Isto não são caras de pau, são homens a quem se calhar devemos muito, den-

tro dos nossos históricos erros, tacanhas ambições e grandes voos pela estrela 

de sirius que a via Láctea onde dormem os nossos antepassados parecendo 

que estão a dormir em cima de uma mafureira: Sérgio Vieira, Ernesto Gove e 

Prakash Ratilal. Tudo gente importante! 

Eu não gosto nada de falar de ministros porque são personagens recorrentes, 

mas esta foto entra porque Oldemiro Baloi foi meu colega do liceu, embora 

hoje ele seja ministro, o que não é nada e uma vez que isto não ofende, sempre 

que nos encontramos ele cumprimenta-me. 

Não sei até que ponto, isto é verdade, se calhar é um sonho, seja como for Baloi 

foi meu colega do Liceu.

Para não falar dos que estão ao lado dele: Feliciano Gundana, ministro na pre-

sidência para Assuntos Sociais e Henriques Banze, vice-ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação. 

Os bons velhos tempos!

Os bons velhos tempos
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O 
Millennium bim 

inaugurou nesta 

quarta-feira o seu 

158 balcão de aten-

dimento em Moçambique, 

num passo que marca a forte 

aposta desta instituição fi-

nanceira, para responder aos 

desafios de bancarização na-

cional.

O mais novo balcão foi inau-

gurado no distrito de Mueda, 

na província de Cabo Delga-

do, uma região considerada 

de berço da luta de libertação 

nacional.

Bim dá 1º passo em Mueda 

Por William Mapote

O balcão ora inaugurado é o 

10o com que o Millennium 

bim conta em Cabo 

Delgado, uma província que 

conta com um total de 17 dis-

tritos, dos quais 10 ainda não 

tem cobertura bancária.

Segundo o Presidente da Co-

missão Executiva (PCE) do 

bim, Manuel Marecos Du-

arte, a chegada a Mueda, do 

banco que representa é uma 

resposta a um pedido feito no 

ano passado pelas autoridades 

daquela província, mas, acima 

de tudo, é a materialização da 

aposta em levar os serviços 

financeiros para mais perto 

das comunidades. “Investir na 

bancarização de Moçambi-

que colocando, ao serviço da 

população, produtos e servi-

ços financeiros adequados a 

realidade e desenvolvimento 

do país, é algo que faz parte 

do dia-a-dia do nosso  Banco, 

desde a sua existência” disse 

Duarte, no seu discurso alusi-

vo a inauguração do 10 balcão 

em Cabo Delgado.

Mueda é um distrito com 

cerca de 100 mil habitantes, 

cerca de 7000 antigos com-

batentes pensionistas, milha-

res de funcionários públicos e 

um potencial negócio agríco-

la, contudo, conta com apenas 

dois balcões bancários.

O governo daquele distrito 

disse que a chegada dos servi-

ços bancários do bim vai im-

pulsionar o desenvolvimento 

local.

 “A chegada deste balcão vai 

influenciar para a mudança 

de comportamento financeiro 

da população local” disse Xa-

vier Vansela, administrador 

de Mueda, frisando o impac-

to na promoção da poupança 

e investimento.

O balcão de Mueda vai ser-

vir ainda as comunidades 

de Muedumbe, Macomia e 

Nangade.

 Para 2014 Millennium bim 

projecta a abertura de mais 10 

balcões, todos em regiões vis-

tas como tendo um alto po-

tencial de desenvolvimento.

 O bim opera no mercado 

moçambicano  há cerca de 

duas décadas, e é o único que 

figura na lista dos 100 maio-

res bancos africanos, ocupan-

do actualmente  a 62 posição 

do ranking.



Savana 10-01-2014
EVENTOS EVENTOS

Redacção
Edson Bernardo
Maquetização

Hermenegildo Timana
Comercial

Benvinda Tamele
Telefone

(+258) 823051790

Savana Eventos

2

A 
Samsung Electronics 

desenvolveu recente-

mente uma solução 

tecnológica, denomi-

nada “Built for África”, para 

proteger os electrodomésticos 

da marca Samsung dos danos 

causados pelo fornecimento ir-

regular de energia eléctrica.

Trata-se de uma tecnologia que 

permite que a Samsung adapte 

maior parte dos seus produtos 

às condições específicas do con-

tinente africano, que incluem 

condições climáticas adversas, 

qualidade desigual de infra-es-

trutura entre outras.

O representante da Samsung 

em Moçambique, Cliff Do Car-

mo, afirmou que esta tecnologia 

“Built for África” para melhor protecção dos 
electrodomésticos

foi projectada especificamente 

para o continente africano, mas 

considera que também pode ser 

aplicada para outros mercados 

emergentes.

“A aplicação mais prática desta 

iniciativa “Built for Africa” para 

a protecção contra cortes de 

energia eléctrica para alguns dos 

modelos de produtos, que vão 

desde televisores de tela plana 

a ar-condicionados”, segundo 

indicou Cliff Do Carmo, real-

çando que os “picos de energia 

Nova solução tecnológica da Samsung

são uma realidade nos países que 

têm fraco abastecimento de cor-

rente eléctrica, uma caracterís-

tica amplamente predominante 

no continente”.

“Built for Africa” é igualmente 

aplicada nos frigoríficos da Sa-

msung, tais como os novos mo-

delos Duracool: “Os frigoríficos 

podem suportar cortes de ener-

gia, através da manutenção de 

temperaturas baixas por um pe-

ríodo muito mais longo do que 

os frigoríficos normais e con-

servar frescos os alimentos por 

muito mais tempo, em países 

extremamente quentes”, frisou.

Por outro lado, esta tecnologia 

é melhor apresentada nas Vilas 

Digitais criadas pela Samsung, 

que mostra como a solução 

pode ser aplicada nas áreas de 

educação, saúde e telecomuni-

cações.

“A Samsung usa Clínicas Mó-

veis e Telemedicina movidas a 

energia solar para fornecer ser-

viços de educação e saúde nas 

zonas periféricas”, realçou Cliff 

Do Carmo sublinhando que 

“outra área de aplicação prática 

desta tecnologia encontra-se na 

provisão de infra-estrutura es-

colar que funciona com um ge-

rador movido a energia solar”. 

(Redacção) 

Cerca de 32 obras de pin-

tura, escultura e cerâmica 

estão expostas no espaço 

Joaquim Chissano da 

Mediateca do Banco Comercial e 

de Investimentos desde o dia 15 

até ao dia 25 de Janeiro do ano 

em curso.

Trata-se de uma iniciativa pro-

movida pela instituição bancária, 

em que a mesma traz ao público 

algumas das suas obras de arte 

adquiridas desde a sua criação no 

apoio à promoção das artes inse-

rido na sua política de responsa-

bilidade social.

Refira-se que a exposição integra 

obras de referências emblemá-

ticas das artes plásticas nomea-

damente Malangatana Valente 

Ngwenya, Naftal Langa, Reinata 

Sadimba, Chalucuane, Francisco 

Vilanculos, João Timane, José 

Estêvão Manhiça, Max, Orlando 

Almeida, Pekiwa, Samuel Arão 

Djive, Samuel Júlio Chiboleca, 

Silvério Sitoe e Virgílio Tamele.

Contudo, obras de artistas emer-

gentes consagrados na escola Na-

cional de Artes Visuais e a mo-

zambikes também se juntaram as 

obras dos artistas acima citados 

na referida mostra onde estão ex-

postas obras conjugadas na har-

monia, forma, textura e expressão 

Obras de artes nacionais prestigiadas pelo BCI

artística, e que marcaram pela sua 

originalidade, períodos, ideais, 

sentimentos ou acontecimentos 

sociais do dia-a-dia dos fazedo-

res das artes daqui, e não só.

São, pois, várias e bem funda-

mentadas as razões para visitar 

esta exposição, que se deve pro-

longar até ao dia 25 de Janeiro de 

2014, com entrada livre.

Samsung oferece soluções para 

África

Desenhado especificamente para 

o continente africano, a corea-

na Samsung lançou no mercado 

uma nova solução tecnológica, 

denominada “Built for África”. 

Este novo produto não só se ade-

qua ao continente, como também 

a outros mercados emergentes 

com historial de fornecimento 

irregular de energia. Procuran-

do trazer soluções para o mun-

do tecnológico, a multinacional 

desenvolveu este produto para 

proteger os electrodomésticos da 

marca Samsung dos danos cau-

sados pela instabilidade eléctrica 

destes países.

Adaptar maior parte dos seus 

produtos às condições específicas 

do continente africano é o seu 

propósito e oferta aos seus clien-

tes. 

O representante da Samsung 

em Moçambique, Cliff do Car-

mo, afirmou que esta tecnologia 

foi projectada especificamente 

para o continente africano, mas 

considera que também pode ser 

aplicada para outros mercados 

emergentes.

“A aplicação mais prática desta 

iniciativa “Built for Africa” está 

ligada a protecção contra cortes 

de energia eléctrica para alguns 

dos nossos produtos, que vão 

desde televisores de tela plana a 

ar-condicionados”, segundo in-

dicou Cliff do Carmo, realçando 

que os “picos de energia são uma 

realidade nos países que têm 

fraco abastecimento de corrente 

eléctrica, uma característica am-

plamente predominante no con-

tinente”.

“Built for Africa” é igualmente 

aplicada nos frigoríficos da Sa-

msung, tais como os novos mo-

delos Duracool: “Os frigoríficos 

podem suportar cortes de ener-

gia, através da manutenção de 

temperaturas baixas por um perí-

odo muito mais longo de tempo, 

do que os frigoríficos normais, e 

conservar os alimentos por muito 

mais tempo. Redacção

BCI traz ao público algumas das suas obras de arte adquiridas desde a sua criação

Samsung aposta na inovação



Savana 10-01-2014
EVENTOS EVENTOS    3

O 
Barclays Bank Moçam-

bique e o grupo Sumi-

tomo Mitsui Banking 

Corporation (SMBC), 

rubricaram domingo um acordo 

Barclays e SMBC rubricam acordo de parceria

O 
hotel Radisson 

Blue, em parceria 

com a estilista Sara 

de Almeida, lançou 

oficialmente nesta quarta-

feira, em Maputo, a segunda 

edição do Radisson Blue in 

White Fashionlove 2014, a 

acontecer no dia 14 de Fe-

vereiro do ano em curso.

Trata-se de uma iniciativa 

em que a estilista conjuga 

a festividade do dia de São 

Valentim com a organi-

zação, promoção, divulgação 

e comercialização da moda 

feita em Moçambique. Esta 

tem como objectivo mostrar 

anualmente as tendências 

da moda sensual, romântica 

e casual - chick, reunindo 

fazedores das mesmas num 

único espaço.

A grande novidade para a 

presente edição, graças ao 

memorando de entendi-

mento, junto à estância 

hoteleira haverá exposição 

e divulgação da moda de 

serviços para casamentos 

oferecidos pelas duas insti-

Radisson Blue lança 
Fashionlove 2014

tuições.

Segundo a estilista Sara de 

Almeida, este evento para 

além do desfile dos seus 

vestidos de noiva durante 

um jantar a acontecer no re-

cinto do Radisson Blue no 

dia dos Namorados haverá 

desfiles de estilistas conceit-

uados de calçado e roupa 

masculina. 

De Almeida acrescentou 

ainda que por ser um país 

multicultural e com elevado 

potencial para a produção 

da sua própria moda, este 

projecto surge da necessi-

dade de impulsionar este 

sector de actividade e in-

centivar a industrialização 

criatividade, produção e 

consumo da moda moçam-

bicana pelos nacionais e es-

trangeiros.

Referir que o Radisson Blue 

Fashionlove 2014, por se re-

alizar na semana dos namo-

rados, vem estimular o de-

senvolvimento da indústria 

têxtil nos estilos Casual - 

Chick, sensual e romântica.

Nélia Jamaldine

de cooperação para negócios 

entre os dois bancos.

Segundo um comunicado de 

imprensa do Baclays o acordo 

tem como foco o desenvolvi-

mento dos recursos naturais, 

infraestruturas e a segurança 

da água em Moçambique e vai 

abrir permitir a abertura de 

linhas de crédito para agentes 

económicos que operam nestes 

sectores. 

“Para apoiar o acordo e a nossa 

jornada para nos tornarmos 

no banco ‘Onde-Ir’ em África, 

o Barclays Africa Group for-

necerá à SMBC e aos seus cli-

entes acesso a financiamento 

de projectos e infraestruturas, 

financiamento de comércio 

e financiamento por meio de 

crédito de exportações”, disse 

Luisa Diogo, Presidente do 

Barclays Bank Moçambique. 

Redacção 

 Barclays Bank Moçambique e o grupo Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

turas e a segurança da água em Moçambique
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A 
Sapo Moçambique em 

Parceria com a STV lan-

çou nesta terça-feira, em 

Maputo, a primeira edi-

ção do Carnaval de Moçambique 

a acontecer nos próximos dias 1 e 

2 de Março de 2014 no recinto do 

Parque dos continuadores.

O Carnaval de Moçambique é 

na verdade a continuação do car-

naval do Sapo que contaria a sua 

terceira edição e tem como objec-

tivo promover a cultura moçam-

bicana através da interpretação 

do carnaval por cada escola com 

ritmos nacionais e torná-los refe-

rências a nível internacional.

Falando durante o lançamento 

oficial, o representante da Sapo 

Moçambique, Ramimo Mayete, 

fez saber que a edição de 2014 irá 

contar com 16 escolas das quais 

seis pertencem a Matola e 10 a 

Maputo, num universo de 200 

alunos de cada a concorrer com 

as melhores coreografias, vestes, 

fantasias e criatividade.

Mayete acrescentou ainda que 

as pessoas interessadas em mais 

poderão aceder a um site que es-

tará disponível 24 horas por dia 

e sete dias por semana e estarão 

Sapo lança carnaval de 
Moçambique

disponíveis concursos em que os 

vencedores serão premiados com 

tabs, smartphones e uma viatura.

Em outro desenvolvimento, o 

Presidente do Conselho de Ad-

ministração do Grupo SOICO, 

Daniel David, referiu que a sua 

instituição abraçou este projecto, 

pois esta prima pela inovação e 

criatividade no que se refere ao 

entretenimento. “O Carnaval de 

Moçambique poderá trazer uma 

mais-valia para os estudantes por 

associá-los a um projecto inova-

dor recreativo, artístico e cultural 

como forma de promover um 

evento saudável e competitivo 

entre escolas“, enfatizou David.

Referir que esta iniciativa para 

além dos patrocinadores conta 

também com o apoio dos Mi-

nistérios do Turismo, da Educa-

ção, da Cultura e do Conselho 

Municipal de Maputo e terá a 

oportunidade de juntar num úni-

co evento ou seja, no sapódromo, 

milhares de pessoas num desfile 

inédito, muita música, fantasias 

e animação. A Escola vencedora 

receberá um Cheque - prémio 

no valor de 250 mil meticais para 

desenvolvimento duma sala Mul-

timédia do Futuro. 

Reinaugurou nesta terça-

-feira em Maputo, numa 

das zonas nobres da ci-

dade capital, o Centro de 

Estética Nefithys. A escolha do 

slogan “Culto à beleza” para esta 

casa de estética situada na Av. 

Mao Tse Tung, foi propositada, 

pois a estética é ainda vista como 

ciência que tem por objecto o es-

tudo da natureza do belo e dos 

fundamentos da arte. “O maior 

capital de uma empresa são os re-

cursos humanos. É por essa razão 

que investimos em profissionais 

altamente qualificados no senti-

do de dar resposta às necessida-

des dos nossos clientes. Pretendo 

apostar na qualidade de serviços, 

onde todos os produtos estarão 

disponíveis a tempo e hora, e que 

possamos garantir que o cliente 

seja tratado de forme única de 

modo a garantir a sua satisfação”, 

garantiu o novo proprietário, Luís 

Bernardo Júnior, que adquiriu o 

centro recentemente.

Nefithys conta com um leque 

de serviços entre eles os conce-

bidos para cabelo masculino e 

feminino, massagem, pedicure, 

manicure, tatuagem entre ou-

tros indispensáveis à elevação do 

Nefithys reabre na Mao tse Tung

auto estima dos clientes. “Num 

futuro não longínquo pretendo 

abrir uma boutique com vista a 

dar um casamento perfeito entre 

os dois negócios”, garantiu  Ber-

nardo Júnior, tendo a consciência 

que a mulher moçambicana assim 

como os homens estão mais exi-

gentes para com o mercado na-

cional e a procura para soluções 

rápidas e de qualidade acrescida.

Questionado acerca do mercado 

que pretende desa-

fiar, o empresário 

respondeu o seguin-

te: “temos que ter a 

consciência de que 

todo o investimento 

acarreta risco e te-

mos que assumi-los, 

e eu estou pronto 

para o desafio que 

tenho pela frente, 

junto com a minha 

equipa, assim como 

também com a aju-

da dos clientes, que 

são a chave do nosso 

sucesso”, continuan-

do por afirmar: “não 

entendo muito da 

área, mas sou fre-

quentador assíduo 

de centros de esté-

tica, e como cliente 

não há melhor coisa 

que entrar num sítio 

e sair como quere-

mos, quem sabe até 

Por Nélia Jamaldine

melhores. O importante e saber 

fazer algo diferente dos outros, 

isso que vai garantir ter uma car-

teira de clientes”. (H.T)

Carnaval de Moçambique na sua primeira edição
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