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Mesmo depois de 42 dias de reclusão, António Muchanga diz que será o mesmo
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Amnistia liberta porta-voz de Dhlakama em momento de cortar à faca

O veneno que safou Muchanga
Marcelo Mosse

O

porta-voz de Afonso
Dhlakama é um filho da
Renamo desde a primeira
hora. Seu pai, um polígamo com seis mulheres e 12 filhos,
era um “assimilado e burguês” que
a Frelimo combateu porque era
“mais informado que os chefes dos
Grupos Dinamizadores”. Morreu
numa base da Renamo em 1984,
dois anos depois de António ter
aderido, com 15 anos de idade, ao
antigo movimento rebelde. A sua
militância na Renamo é mesmo genealógica.
Quando deixou a sala onde decorreu a última sessão do Conselho do
Estado, a 7 de Julho de 2014, António Muchanga conﬁrmou o que
sentira na véspera quando o Primeiro-Ministro Alberto Vaquina
abandonou um discurso onde discorria sobre “a instabilidade causada
pela Renano” chamando a atenção
dos conselheiros para um pedido
de levantamento da imunidade do
porta-voz de Afonso Dhlakama,
membro daquele órgão.
Em Maio, a PRM havia detido
na Maxixe, em Inhambane, quatro
“homens armados” da Renamo na
posse de metralhadoras escondidas
em sacos de milho. Os homens desciam do centro do País para a capital, Maputo, numa missão inconfessável (continuam detidos numa
cadeia em Inhambane para onde foram levados, a semana passada, depois de terem estado encarcerados
nas celas do comando do exêrcito).
Quando foram interrogados pela
Polícia na Maxixe, os homens disseram que quem, na Renamo, sabia
da missão era Manuel Lole, um antigo deputado na Renamo baseado
na Beira. Lole é também membro
do Conselho do Estado. Por isso,
uma semana antes da sessão de 7 de
Julho, Muchanga cochichou para os
seus botões que talvez Lole pudesse
ser um alvo a abater por aquela razão e não ele. “Eu apenas tinha dito
aos jornais, em ocasiões distintas,
que Guebuza não era sério e que o
cessar-fogo podia ser interrompido
por causa das provocações do Governo”. Mas, como se comprovou, o
alvo era ele.
Naquela segunda-feira, recostado
nas majestosas poltronas da Presidência, Muchanga, e depois da
pseudo-discussão dos conselheiros,
os quais em maioria subscreviam
o levantamento da sua imunidade
(Chissano foi dos poucos que remou
contra a maré tentando estabelecer um
paralelo com a prisão do antigo Ministro do Interior, Almerinho Manhenje.
NR: Chissano disse posteriormente
à libertação do antigo ministro que
a prisão tinha sido errada pois Manhenje apenas se limitara a cumprir
ordens suas), Muchanga, dizíamos,
imaginou que, como já era claro que
o alvo era ele, as autoridades judiciais iriam agir dentro dos limites
de prudência: o levantamento da
sua imunidade serviria unicamente
para permitir que ele fosse ouvido

“Não sei porque fui detido e, por isso, só posso manter a minha postura” - António Muchanga
em face de acusações de incitamento à violência, pensou ele.
Mas, quando transpunha a cancela da Presidência da República
na Julius Nyerere, foi algemado e
conduzido para uma esquadra do
Porto de Maputo, que no advento
da primeira república era usada para
tratar os chamados crimes contra a
economia, um chavão para roubos
e açambarcamento de mercadoria.
Na quarta-feira, dia 9, Muchanga
foi escoltado de um tribunal civil
sob forte aparato castrense. Na BO,
coube-lhe a mesma cela (pavilhão
6, lateral 2) que Carlitos Rachide,
o atirador do jornalista Carlos Cardoso, assassinado a sangue frio em
2000.
Era o ﬁm da quarentena do incendiário, que a Lei da Amnistia, promulgada pelo Presidente Armando
Guebuza na semana passada, interrompeu de forma brusca. Uma
experiência que Muchanga parece
ter assumido como das suas sinas
incontornáveis. Numa entrevista ao
SAVANA esta semana, o porta-voz
de Dhlakama, 47 anos de idade, casado e pai de dois ﬁlhos, asseverou
que, nos corredores da Presidência
da República, perpassaram-lhe pela
cabeça imagens de Xanana Gusmão, pela convicção que cultivava
de que um dia seria liberto e pela
crença que alimenta de que um dia
chegará ao poder.
O ﬁm da prisão de Muchanga é
claramente um trunfo para a Renamo e Afonso Dhlakama, sobretudo
para a comunicação do Partido que
tem estado apagada, mas ainda não
se sabe, nem Muchanga quis aprofundar este ponto, se a sua postura
na opinião pública vai ﬁcar mais
comedida. Muchanga considera-se
um animal político e crê que não
tem que estar preso a ditames do

Governo da Frelimo. “Não sei porque fui detido e, por isso, só posso
manter a minha postura”, reaﬁrma.
O momento actual é de cortar à
faca. Depois de uma amnistia e três
memorandos aprovando os princípios basilares para a paciﬁcação,
Guebuza e Dhlakama continuam
desencontrados. Para a Renamo, a
Lei da Amnistia não garante, em si
só, segurança e é por isso que, justiﬁca-se, ele (Dhlakama) não pode
vir a Maputo assinar a declaração
ﬁnal. A desconﬁança mantém-se no
adro e Muchanga parece ter saído
da BO com mais energia. Quando
foi preso, houve quem comentasse
que “a Frelimo estava a criar um
mártir”. Será? Muchanga torce o
nariz e diz que ainda tem que medir
a temperatura cá fora para saber se
no crivo da opinião pública ele ganhou mais simpatias ou se sai, pelo
contrário, rotulado com os trágicos
epítetos chancelados pela propaganda do Governo, personalizada
no famoso G40.

O boato do veneno
Nos 42 dias que Muchanga passou na BO muita coisa aconteceu
cá fora. Avanços e recuos nas negociações para a paz. Lá dentro,
António debitava simpatias dos
reclusos (muitos deles “pilha galinhas”
encarcerados em cadeia de segurança
máxima em condições alegadamente
irregulares) e alimentava um ódio
visceral nos guardas prisionais. O
tratamento a que foi votado, fora as
condições de detenção da esquadra
do Porto e uma escolta armada até
aos dentes, era no entanto aceitável:
uma cama simples com lençóis de
penitenciária e boa comida, ﬁlet
migons inclusive. Mas esta vinha
de casa. Sua mulher levava-lhe as
marmitas. No início, a comida era

veriﬁcada minuciosamente, mesmo
que um responsável da cadeia tivesse deixado claro aos guardas que
isso não era necessário, conta Muchanga. Esse excesso de zelo só terminou na primeira segunda-feira,
graças ao veneno do boato. Ou ao
boato do veneno.
No domingo, o autor deste artigo
recebeu uma chamada de voz amiga. Aos cochichos, quase embargado, João Nkoga (nome ﬁctício)
contou que Muchanga havia sido
envenenado naquele sábado. “Sim, é
verdade. Tenho um amigo que tem
um amigo que trabalha na BO. Puseram veneno na comida dele”, asseverava o meu amigo. Uma pequena veriﬁcação por telefone mostrou
que era um falso alarme. Mas o boato voo alto. E serviu para demover
os agentes zelosos. Muchanga foi
“liberto” de um escrutínio apertado
que incluía as marmitas e as conversas com a mulher.
A contagem dos dias era dolorosa,
mas ele tinha a esperança de uma
libertação antes do início da campanha eleitoral. Aliás, a Renamo
passou a incluir a sua libertação no
menu que levava à mesa negocial.

“Meu pai era polígamo,
mas não foi a Renamo que
o matou”
“O meu pai era um polígamo com
seis mulheres. Teve 12 ﬁlhos. Foi
o primeiro preto encarregado de
ﬂorestas em Macuácua, distrito de
Manjacaze”. Pedro Muchanga, assim se chamava. Mbanguanhane
para as pessoas da zona. António
recorda o pai como um homem
“íntegro”, que não resistiu a uma lavagem cerebral ensaiada pela Frelimo quando esta começou a instalar
Grupos Dinamizadores (a estrutura
de mobilização da Frelimo ao nível

dos bairros).
O perﬁl do seu pai, um homem rebelde na descrição do ﬁlho, parece
ter deixado a sua marca de água
na postura incendiária de António. Mbanguanhane foi preso em
1974 porque, diz o ﬁlho, a Frelimo
considerava-o demasiado educado para controlá-lo. Ficou detido
45 dias numa prisão em Xai-Xai.
Nesses dias, o pai recebeu aulas de
educação política, um catecismo da
Frelimo que também fazia parte do
currículo escolar da altura. Mas, em
vez de apaziguar a alma de Pedro
Muchanga, essa “formação” deu-lhe sólidos conhecimentos sobre
a história do então movimento de
libertação, o que só criou problemas
pois os fulanos dos GDs, conta António, tinham tido apenas 15 dias de
formação.
“Meu pai sabia mais sobre a Frelimo que todos os militantes da zona.
Mas ele foi obrigado a aderir e até
recordo-me que carregou um dos
mastros onde foi içada a bandeira
de Moçambique no dia da proclamação da independência”. Mas as
suas relações com os comissários
políticos nunca foi pacíﬁca. “O meu
pai nunca se entendeu com as estruturas do partido porque ele permaneceu polígamo e latifundiário”.
O copo de água transbordou em
Janeiro de 1982. Pedro Muchanga
juntou a família em Macuácua para
uma cerimónia de evocação de espíritos, mas não pediu autorização
e foi de novo preso e levado para
uma cadeia em Chibuto. Quando
pouco depois é solto e a guerrilha
da Renamo chega a Macuácua e
mata alguns militantes da Frelimo
em Abril de 82, Pedro Muchanga,
conta o ﬁlho, é acusado de pertencer
à Renamo.
“A Frelimo ﬁcou muito furiosa com
o que aconteceu e contra-atacou,
queimando aldeias. Meu pai teve
de sair e foi se refugiar na aldeia
de Chananine e depois em Magunhane onde a Renamo teve a sua
base militar na zona”. A ligação de
Pedro com a Renamo foi assumida
pelo jovem António como assunto
de família. E aos 15 anos, ele estava a entregar-se de corpo e alma a
um movimento rebelde que, tornado partido político em virtude dos
acordos de Paz de 1992, continua a
ser a segunda maior força política.
“Fui pela primeira vez a uma base
da Renamo em 1982”.
O pai morreu de apendicite em
1984 na base da Renamo em Magunhane e foi lá enterrado. “Não foi
a Renamo que matou o meu pai”,
garante António, tentando sacudir um rumor que apontava para a
contradição daí resultante. Na conferência de imprensa que deu na
quarta-feira, um dia depois de ser
solto, António Muchanga deu indicações de que o incendiário está
de volta. Resta saber se daqui até
às eleições a fogueira vai precisar
de oxigénio para a chama subsistir, num momento em que todos os
moçambicanos preferem enterrar as
cinzas.
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As mentiras de Feizal Sidat
Por Paulo Mubalo e Abílio Maolela

D

epois de ter dito ao jornal
Desafio (07.07.2014) que estava magoado e triste porque
a pessoa que pensava que o
podia suceder morreu num acidente
de viação na África do Sul (referindo-se ao empresário Abdul Zubaida),
pronunciamento prontamente desmentido pelo filho deste, o homem
forte do prédio Fonte Azul, Feizal
Sidat, voltou a mentir em entrevista
ao mesmo jornal (11.04.2014). Com
efeito, Sidat não descarta a possibilidade de vir a recandidatar-se pela
segunda vez consecutiva à presidência
da FMF, com a justificação de que o
último congresso da FIFA decidiu,
por unanimidade, que os mandatos e
as idades não têm limite. Ele participou no encontro na condição de presidente da FMF.
Disse, igualmente, que deixava a decisão para o próximo ano porque primeiro teria que existir interesse antes
de tudo, dos seus colegas do elenco e
depois da parte dos seus parceiros internacionais.
“Cabe ao governo e ao país, no seu
todo, ou seja, os que nos apoiam em
todos os momentos, dizerem que ainda precisam dos meus préstimos ou
não para que eu diga se me recandidato ou não”, aﬁrmou.
Acrescentou ainda: “foi decidido por
unanimidade que os mandatos e idades já não têm limite, quer na FIFA, na
CAF, na COSAFA ou mesmo nas federações. A decisão da FIFA é para ser
cumprida, não permitindo interferên-

cias políticas”, considerou Feizal Sidat.
As declarações do presidente da FMF
não foram bem recebidas pela opinião
pública e, contrariamente ao que ele
diz, os delegados da FIFA vetaram o
voto da limitação de mandatos e idades nas federações para o encontro
de 2015, não tendo conﬁrmado que o
mesmo já estava em vigor.

explicou que tal nunca foi interesse do
seu pai.
Na altura ( Julho deste ano), Sidat dizia que tinha preparado Abdul Zubaida para a sua sucessão, mas devido à
sua morte não mais pensou no assunto,
contudo ainda havia tempo para reﬂectir melhor e escolher a pessoa ideal
para o substituir.

O que diz a lei

Seguem algumas reacções

Enquanto isto, no plano interno, o
artigo 48 do Regulamento da Lei nº
11/2002, de 2002, 12 de Março, vulgo Lei do Desporto, aprovado pelo
Decreto nº 3/2004, estabelece no seu
número um o seguinte: “o mandato
dos titulares dos corpos gerentes das
associações desportivas é de quatro
anos, em regra coincidentes com o
ciclo olímpico”.
O mesmo artigo considera no seu número dois que “os titulares dos órgãos
sociais das federações e associações
desportivas provinciais e distritais só
se podem recandidatar uma vez”.
Quer isso dizer que Sidat, querendo, só
se pode voltar a recandidatar depois do
próximo mandato à luz da legislação
em vigor.
O outro aspecto a ter em conta na
legalidade ou não das pretensões de
manter-se no poder está relacionado
com a validade da “suposta decisão”,
pois o nosso país ainda não a ratiﬁcou.
O artigo 18 da Constituição da República, que versa sobre o direito internacional, estabelece no seu número
um que “os tratados e acordos inter-

“Esta polémica não
faz bem à selecção”, Fernando Sumbana Jr.
Feizal Sidat

nacionais, validamente aprovados e
ratiﬁcados, vigoram na ordem jurídica
moçambicana após a sua publicação
oﬁcial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado de Moçambique”.
O número dois do mesmo artigo explica o seguinte: “as normas de direito
internacional têm na ordem jurídica
interna o mesmo valor que assumem
os actos normativos infraconstitucionais emanados da Assembleia da República e do Governo, consoante a sua
respectiva forma de recepção”.
Sabe-se que, recentemente, Feizal Sidat foi, igualmente, alvo de duras críticas ao aﬁrmar que tinha preparado
para sua sucessão o malogrado Abdul
Zubaida. Uma das pessoas que contestou isso foi o ﬁlho de Zubaida (Yuri
Zubaida) que a partir da África do Sul

O Ministro da Juventude e Desportos,
Fernando Sumbana Jr., disse não querer entrar nesta polêmica, mas explicou: “os dispositivos legais internacionais só têm validade desde o momento
em que são ratiﬁcados internamente”,
o que ainda não aconteceu, pelo que
“prevalecem os dispositivos legais internos”.
Sumbana diz ainda não ter detalhes da
pretensão de recandidatura de Sidat.
“Nas conversas que temos mantido, ele
tem dito que já colaborou o suﬁciente para o desenvolvimento do futebol
e que irá sair, mas não se desligando
do mesmo, tendo em conta o que sente
por esta modalidade”.
Em relação às primeiras declarações
de Sidat, em que aﬁrmava que tinha
preparado Abdul Zubaida para o suceder, Sumbana aﬁrmou: “o MJD não
pode seguir estas declarações porque
o presidente da FMF é eleito pelas
associações e o governo proporciona

Daviz Simango censurado na RM?

A

cidade da Beira, capital provincial de
Sofala, celebrou, esta
quarta-feira, 107 anos
após a sua elevação à categoria
de cidade.
Por causa da efeméride, o programa “Café da Manhã”, emitido todas as manhãs no programa Jornal da Manhã da Rádio
Moçambique (RM), deveria ser
em directo, a partir da cidade da
Beira, com o edil local, Daviz
Simango.
Segundo conta-nos o edil, a sua
presença naquele canal radiofónico foi conﬁrmada pela própria
direcção da Rádio, ao nível do
emissor provincial de Sofala.
Contudo, para o seu espanto,

quando eram 6:50 horas, altura em
que se preparava para se deslocar à
rádio, recebe uma chamada telefónica indicado que o tema do programa
tinha sido alterado e que já não havia
necessidade de ele se deslocar-se aos
estúdios da rádio.
Segundo Daviz Simango, o autor do
telefonema disse apenas que era funcionário da rádio e que a chamada tinha sido ordenada pela direcção.
Quando Simango procurou explicação junto ao autor da chamada,
foi-lhe informado que eram ordens
vindas da redacção central, que tinha
agendado outro tema sobre a paz.
Tendo em conta que Daviz Simango
é candidato à presidência da República pelo Movimento Democrático
de Moçambique, ele relacionou a
alteração do programa com questões

políticas.

DI da RM fala de má-fé da
edilidade
Contactado pelo nosso jornal, António Bernardo Cuna, director de
informação da Rádio Moçambique,
negou que a alteração do programa
“Café da Manhã” tenha tido motivações políticas.
Segundo o director de informação
da RM, há má-fé da parte das pessoas que difundem informações sobre
censura na medida em que quem não
honrou o compromisso foi o edil da
Beira.
Diz António Bernardo Cuna que
Daviz Simango tinha sido convidado
para o programa “Café da Manhã”
da terça-feira, 21 de Agosto. Depois
de conﬁrmar a presença, à última da

hora comunicou a Rádio que estava indisponível.
“A Rádio teve que improvisar o
programa da terça-feira porque
não tinha nenhum convidado.
Estava apenas reservado para o
edil da Beira”, disse.
Referiu que para esta quarta-feira já se tinha agendado outro
tema e que os convidados tinham
conﬁrmado a presença pelo que a
Rádio nada podia fazer.
“O exemplo concreto de que não
há descriminação na Rádio Moçambique é que os edis de Quelimane e de Nampula, Manuel
de Araújo e Mahomed Amurane, respectivamente, todos do
MDM, participaram nos programas subsequentes”, ﬁnalizou.

condições para o desenvolvimento do
desporto no país, mas também garante que as normas emanadas da Lei do
Desporto e seu respectivo regulamento
sejam cumpridas”.
“Esta polémica não faz bem à nossa
selecção nacional tendo em conta o
momento pelo qual a mesma está a
passar, pelo que peço para que unemos
as nossas forças de modo a garantir
uma boa prestação nas qualiﬁcações
rumo ao CAN”, concluiu.

“Sidat está a exercer o
mandato ilegalmente”, Carlos Jeque
Carlos Jeque foi um dos candidatos à
presidência daquela agremiação, sendo
que no ﬁnal do pleito impugnou os
resultados, mas segundo conta até ao
momento o governo ainda não repôs
a legalidade.
Conta que Sidat “está a violar os estatutos” daquela instituição, tanto assim
que ele tem um irmão que “possui negócios com a FMF”.
Pelo que consta, Shafee Sidat é a cara
mais visível da Sidat Sports, a empresa
de equipamentos desportivos que durante algum período vestiu os “Mambas”, enquanto que Feizal Sidat é o
homem mais forte da Tipograﬁa Académica, a ﬁrma que também, num passado não muito distante, imprimia os
bilhetes dos jogos da selecção nacional.
Jeque entende ainda que Feizal Sidar
pode estar a pretender alterar as leis
para acomodar os seus interesses, o
que, segundo ele, “é no mínimo anti-ético”.

“Tem que haver um debate
sério” - Filipe Cabral
Filipe Cabral também já tentou concorrer à presidência da FMF, sendo,
seguramente, uma voz autorizada para
falar do assunto. Ele diz que os regulamentos da FIFA não têm nada de
especial até ao momento e o que existe
é uma reﬂexão ao nível de mandatos.
Mesmo assim, entende que não se
pode ﬁcar como presidente de qualquer que seja o organismo de “forma
vitalícia ou até que a idade não perdoa
como no caso de João Havelange (presidiu a FIFA de 1974 a 1998)”.
“Há que se limitar os mandatos, mas
não posso dizer quantos, isso evita que
apareçam fanáticos que não queiram
sair”, disse, para em seguida esclarecer
que, na sua opinião, o ideal seriam dois
a três mandatos.
“Uns dirão que dois mandatos são
poucos, eu propunha até três. Julgo que
deve haver um debate sério”, aﬁrmou.
De referir que Feizal Sidat dirige a
FMF desde 2007 e cumpre, actualmente, o segundo mandato que termina em Julho de 2015.
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Maziúa 1914: A entrada de Moçambique na
I Guerra Mundial
Por Fernando Amado Couto

N

as capitais e algumas cidades dos países da região
deparamos, onde os monumentos não abundam, com
estátuas alusivas à Primeira Guerra
Mundial, que teve o seu início em
1914 e o termo em 1918. Foi o primeiro conflito da era global, marcado por um número de mortos sem
precedentes. O início de um século
que se mostrou ter sido o mais sangrento da história da humanidade.
Qual razão dessa estatuária nestes
países, aparentemente tão distantes
do epicentro de combates da Primeira Guerra? Algum resquício do
tempo colonial ou outra razão existe para que esses monumentos, sem
registos históricos, nem objecto de
cerimónias, subsistam, desafiando o
tempo? A justificação reside no facto
de a Grande Guerra não só ter tido
um impacto directo nesses países,
como em muitos deles se registaram
violentos combates, com inúmeros
mortos e prisioneiros que transformaram o cenário das suas vivências.
Em Maputo, na Praça dos Trabalhadores, ergue-se frente ao majestoso
edifício da sede dos Caminhos de
Ferro uma grandiosa estátua, alusiva
a esse conﬂito. A maioria ignora a razão pela qual conseguiu sobreviver ao
período pós-independência. Sem entrar no lado estético da obra, as alusões nela inscritas Nevala, Quionga,
Negomano, nada dizem ao comum
dos cidadãos. Resistiu e, ainda bem,
às intempéries da história. Lembra
que a Primeira Guerra Mundial, cujo
primeiro centenário se assinala, um
pouco por todo o mundo, não só se
reﬂectiu em Moçambique, como foi
tumúlo para centenas de milhares de
cidadãos que tombaram em território moçambicano, por uma guerra
iniciada e terminada na Europa, feita
por potências europeias e que iniciou
um ciclo cujas consequências ainda
hoje persistem.
Este escrito lembra como o conﬂito se iniciou em Moçambique. É
uma modesta contribuição para o
conhecimento da rica história deste
país e uma homenagem aos milhares de milhares que tombaram numa
guerra, que como lhe chamou um
historiador, uma “guerra estúpida”.
Constitui também uma reﬂexão sobre esses dramáticos anos, cujas consequências se reﬂectem ainda hoje
e pode ajudar-nos a reﬂectir como
a humanidade se pode lançar num
cataclismo global de repercussões
extraordinárias. Permanecem válidas
as palavras do presidente John Kennedy, quando do auge do conﬂito dos
mísseis em Cuba, opondo os Estados
Unidos à URSS, lembrava aos seus
assessores mais aguerridos se tinham
lido os “Canhões de Agosto”, da premiada autora Barbara Tuchaman,
em que descreve, de forma brilhante,
como se iniciou a Grande Guerra.
O anoitecer de 23 de Agosto de 1914,
na povoação de Maziúa, situada nas
margens sul do rio Rovuma, na província do Niassa, a cerca de quatrocentos quilómetros de Pemba, terá
sido relativamente cedo, certamente
cacimbenta, com o tédio e a calma
de um posto de sentinela perdido na
fronteira do norte de Moçambique,
sem qualquer tipo de comunicações.
Acresce que era um domingo. Em

Maziúa, os dias da semana, pouco ou
nada alteravam a vida dos seus parcos
residentes.
O chefe de posto de Maziúa, o sargento enfermeiro naval, Eduardo
Costa, de 27 anos, ao serviço da
majestática Companhia do Niassa,
(criada em 1890, abarcando quase
180 mil quilómetros quadrados) não
saberia que a Primeira Guerra Mundial havia eclodido na Europa e que
escaramuças militares entre alemães
e ingleses já tinham ocorrido no então Tanganica. A 8 de Agosto, barcos
de guerra ingleses bombardearam
Dar-es-Salam, sem consequências de
maior, excepto aﬁrmar que a guerra
não seria apenas entre os exércitos
que se confrontavam na Europa.
O sargento Costa comandava uma
pequena força de polícias da Companhia majestática que tinha sob
seu controlo as províncias do Niassa, de Cabo Delgado e de Nampula
e que durante o seu tempo de existência pouco ou nada fez de desenvolvimento, excepto na cobrança do
imposto de palhota, não olhando a
meios para esse ﬁm.
Na manhã de 24 de Agosto o posto de Maziúa, com as suas palhotas
e celeiros estava completamente
queimado e jaziam mortos por terra,
quase toda a sua guarnição. Durante
a noite um grupo armado, comandado por um médico cirurgião de nome
S. Weck, atravessara o rio Rovuma,
com alguns “askaris” (designação que
os alemães deram aos soldados locais ao seu serviço)- e dizimou por
completo esse pacato e até então
desconhecido posto de sentinela. O
sargento Costa, homem de baixa estatura “olhos escuros, cabelos pretos”,
que segundo o seu registo militar sabia “ler, escrever e contar”, com os nove
policiais anónimos da Companhia
do Niassa, foram mortos sem saber
porquê e entraram para a história,
porque nessa noite de 23 para 24 de
Agosto, o primeiro conﬂito armado
global, batia à porta da colónia de
Moçambique. E, por azar dos destinos, foram os primeiros a tombar,
numa guerra cujo ﬁm só seria conhecido em Novembro de 1918, depois
de muita destruição e de milhares de
mortos e de várias incursões alemães
pelo território nacional.
Que razões terão motivado o cirurgião alemão a tal comportamento são

um mistério da história. Tratou-se
de acto premeditado, como alguns
autores, hábeis nas teorias da conspiração defendem? Pensamos que
não. A posição de Portugal, de neutralidade até 1916, era conveniente
para os alemães, porque a frente de
combate na África oriental estava
centrada no eixo entre o Quénia, sob
ocupação britânica e o Tanganica,
ocupado pela Alemanha. Provavelmente terá sido produto de excesso
de heroísmo germânico do médico.
Para termos uma ideia do sistema de
comunicações, existente na altura, o
ataque de Maziúa só foi relatado ao
Governo-Geral, na então Lourenço
Marques, a 15 de Dezembro, ou seja
quase quatro meses depois.

Moçambicanos ao serviço
da guerra
A Primeira Guerra Mundial que se
estreava em Moçambique teve consequências catastróﬁcas. Primeiro
pelo número de mortos que causou.
Os números nunca serão exactos,
mas calcula-se que terão morrido
entre 80 a 100 mil moçambicanos,
numa guerra cuja causa não era sua.
Para além dos numerosos contigentes expedicionários enviados de
Portugal, de acordo com números
oﬁciais, terão sido mobilizados para
a frente de combate 10 278 soldados
moçambicanos (um número cuja
exactidão revela a pretensa precisão
burocrática numa zona sem controlo
administrativo e em guerra) e 8000
soldados auxiliares. Todos enquadrados em “companhias indígenas”,
sempre comandadas por oﬁciais de
raça branca e provenientes, na sua
maioria, da parte sul do país. Mais
de 60 mil carregadores foram “contratados” e mais de 30 mil “cedidos”
às tropas britânicas, em consequência
da velha aliança destes dois países.
Na altura das conversações de paz,
em Versalhes, em 1919, estes números foram trazidos para a mesa para
compensações ﬁnanceiras devidas
pela Alemanha. Não se conhece, na
distância da memória, que alguma
vez tal qualquer indemnização fosse
paga às vítimas nacionais caídas no
seu solo.
No território moçambicano, a partir
da declaração de guerra da Alemanha a Portugal, em 9 de Março de
1916, estiveram em combate, bata-

lhões de portugueses, de alemães,
ingleses, sul-africanos, soldados da
Índia trazidos pela Grã-Bretanha,
cidadãos do Tanganica, da Rodésia
do Norte e da Niassalândia. A guerra
atinge o seu climax em 1917, estendendo-se do norte de Cabo Delgado
e do Niassa até Namacurra, bem perto de Quelimane. Eram os alemães a
perseguir as forças portuguesas e os
ingleses e aliados atrás dos alemães,
deixando um rasto de destruição,
sem nunca terem vencido uma batalha ao general das forças alemãs Von
Lettow Vorbeck, que durante quatro
anos, sem qualquer apoio do seu país,
travou uma guerra contra mais de
250 mil soldados.
Uma guerra que, no seu percurso, na
sua localização, (dentro das colónias
africanas das potências europeias)
foi sempre deixada no esquecimento, lembrada aqui e ali por alguns
monumentos, cemitérios dispersos,
campas sem nome no meio do mato,
memórias perdidas.

$DÀUPDomRGDVIURQWHLUDV
moçambicanas
As consequências para Moçambique
da Primeira Guerra não podem ser
ignoradas. Nas negociações de Versalhes entre vencidos e vencedores
foram estabelecidas, por tratado,
em deﬁnitivo as fronteiras do país.
Acresce que nessa deﬁnição, Quionga, local estratégico, não só pelas
riquezas que contém como pela sua
própria posição geográﬁca, ﬁcou em
deﬁnitivo como parte integrante do
território do país. A mais, a guerra
e a forma desastrosa como correu
em Moçambique, demonstrou que
as forças armadas enviadas da metrópole eram frágeis e podiam ser
combatidas. Demonstrou, com uma
realidade dura e difícil de descrever,
como os moçambicanos foram arregimentados como carregadores de
um exército sem moral, sem espírito
combativo. Tratados como verdadeiros escravos, milhares foram cedidos
à Inglaterra, a seu expresso pedido,
tendo como destino a então Niassalândia (onde morreram mais de
120 mil pessoas).
É bom lembrar que desde a uniﬁcação alemã feita por Bismark, havia o
claro objectivo germânico de possuir
colónias, para rivalizar contra a Inglaterra e a França. A Conferência

de Berlim, organizada pelo poderoso
chanceler Bismark, foi um desastre
diplomático e político para Portugal.
A tese dos direitos históricos foi um
ﬁasco, face às pretensões das grandes
potências europeias e ao apetite alemão de estender os seus domínios.
Nos primórdios de 1911, surgem artigos publicados na imprensa alemã
defendendo a anexação alemã de territórios em África sob administração
portuguesa. Citem-se alguns trechos:
“Já é tempo do predomínio infecto dos
latinos ceder lugar a um povo são”. Os
conceitos da raça ariana não foram
produto exclusivo da ideologia nazi
de Hitler. E, de forma mais contundente se escreve “os selvagens da Europa, como os pretos denominavam os
portugueses, demonstraram bem a sua
incapacidade para colonizar e civilizar”. Diga-se, em abono da verdade,
que a ocupação colonial alemã de territórios em África deixou profundas
marcas de selvajaria. Desde campos
de concentração no então Sudoeste
Africano, hoje Namíbia, até ao extermínio de revoltas, como foi o caso
da repressão sangrenta da chamada
revolta Maji-Maji, no Tanganica, no
início do século XX.
A publicação destes artigos na imprensa alemã não era ingénua, ou fruto de paixões de domínios imperiais
em África. Já em 1899 se tinha negociado um tratado entre a Inglaterra
e a Alemanha para a divisão de Moçambique. Anos mais tarde, o princípe Lichnowoski, embaixador alemão
junto da Grã-Bretanha, reata com o
astuto político inglês, Eduard Grey, a
partir de 1911, as bases de um novo
tratado para a partilha das colónias
portuguesas. No caso de Moçambique, a proposta era a extensão do domínio germânico até ao Zambeze. E
os ingleses ﬁcariam com o sul, sobretudo com o domínio dos cobiçados
portos da Beira e de Lourenço Marques, que tão úteis lhes foram para a
sua vitória na guerra anglo-boer.
Nas vésperas do início da Primeira
Guerra, o tratado secreto, aguardava
assinatura para ser publicado, contra a vontade dos alemães que não
queriam a sua divulgação, para não
incomodarem os interesses franceses
e continuarem a comprar territórios
à administração portuguesa. Mais do
que questões burocráticas, a razão
da não implementação desse tratado, que traria um outro desenho ao
actual mapa de Moçambique, é que
todos os políticos europeus não só
sabiam que a guerra era inevitável,
como também a desejavam. Não saberiam que era o começo da queda da
Europa, como potência dominante
e da sua substituição pelos Estados
Unidos da América. Estariam longe
de pensar que a Grande Guerra em
muito contribuiu para o sucesso da
revolução bolchevique em 1917 e a
aﬁrmação do comunismo, como poder de Estado. E, se hoje olharmos
para a realidade do Médio Oriente,
veremos como muitos dos seus actuais problemas têm a sua origem na
divisão política traçada em Versalhes
em 1919.
Por isso o ataque alemão na noite de
23 para 24 de Agosto de 1914, ao
posto de sentinela de Maziúa, continua a ser um alerta para um mundo
perigoso e globalizado em que vivemos. Vale a pena ser lembrado.
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A mãe de todas as alegrias
Por Fernando Manuel / Fotos: Naita Ussene

É

mais que sabido que a província
de Nampula é a maior produtora
nacional de caju, o que está por
detrás disso quase toda a gente
sabe também: As broncas com as exportações da castanha para mercados problematizadores, a INCAJU na berlinda
desses processos, as mortes de alguns
jornalistas que tentam meter-se nesses
meandros (para lembrar o caso de Carlos Cardoso) e tudo mais que vem por
acréscimo.
Mas o que é certo é que há uma face oculta para muita gente no que diz respeito
ao caju que é a sua utilização para o fabrico caseiro de bebidas alcoólicas, desde
o sumo fermentado até à destilação que
tem como resultado a fabricação de uma
aguardente de odor, sabor e teor alcoólico que se distinguem.
Em Nampula e Cabo Delgado o processo de fabrico dessas bebidas é muito
destinto daquele que é utilizado no sul.
Enquanto que no sul se destripa a polpa
do caju e deixa-se num recipiente para
fermentar, no norte o que se faz é pilar
essa mesma polpa para extrair o sumo ou
então deixá-lo secar em recipientes mais
ou menos grandes para depois se processar a destilação para pequenas e grandes
quantidades.
O que aqui se reproduz nestas fotos é aq-

uilo que se pode considerar uma grande
destilaria situada algures em Angoche. O
caju passa por grandes bidões depois de
seco, depois vai para os alambiques perﬁlados num grande alpendre cada um a
verter aos pingos o produto para recipientes de mais ou menos cinco litros cada
um.
É um processo continuo de que sai o
produto que alimenta um vasto mercado
em quase toda a província. Clientes não
faltam e vontade de beber também não,
de modo que, para alimentar a destilaria,
o proprietário tem contratos celebrados
com proprietários de cajueiros de sector
familiar um pouco por toda a província
onde se adquire o caju já seco.
Para alimentar ainda a sua destilaria tem
de mão-de-obra cerca de uma dezena de
trabalhadores, não vem ao caso falar-se
de ameaças à saúde pública nem incentivos ao consumo de produtos psicotrópicos porque a verdade, e como dizia o meu
professor de química, “o meu avo tem um
alambique. Acho que ele merece ser nomeável para prémio Nobel de química”.
Acho que isso é uma grande verdade,
se não acredita pergunte a qualquer ancião macua, coti, kimuane, machangana,
maronga bitonga ou machope, ele responderá como o Rui Mingas. “deixe-me
beber para esquecer tudo isso”.
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CNE suporta campanha eleitoral dos
partidos em 70 milhões de meticais
Por Argunaldo Nhampossa

A

Comissão Nacional de Eleições (CNE) aprovou, esta
semana, a distribuição dos
70 milhões de meticais que
dispõe para o financiamento das campanhas eleitorais dos três candidatos
à Presidência de República e dos 30
partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitorais que vão concorrer para a eleição
dos deputados da Assembleia da República (AR) e dos membros das Assembleias Provinciais (AP).

Os referidos valores por alocar serão
disponibilizados em três tranches, sendo que a primeira será de 50% e as duas
restantes repartidas em 25%.
Segundo a CNE, cada um dos três
candidatos ao cargo de Presidente da
República, nomeadamente, Afonso
Dhlakama, Filipe Nyusi e Daviz Simango deverá receber um valor de
7,766,666.67 meticais para ﬁnanciar a
respectiva campanha, o que perfaz um
total de 23 milhões de meticais.
Visto que Frelimo, Renamo, MDM,
PEC-MT e União Eleitoral vão disputar os onze círculos eleitorais nacionais e os dois da diáspora e o valor
atribuído a cada concorrente nas eleições legislativas depende exactamente
do número de círculos eleitorais a que
concorre, isso permite-lhes encaixar
1,200,492.51 meticais.
De seguida, há nove partidos políticos,
coligações de partidos ou grupos de
cidadãos eleitores que vão concorrer
nos onze círculos eleitorais nacionais,
nomeadamente MJRD; PLD, PVM,
Monarumo, PDD/AD, PARENA,
PANAOC, MPD e PUR o que dá direito a uma quantia de 1,190,888.57
meticais.
Os restantes 16 partidos concorrem
a mandatos que variam de 201 a 14,
cujos valores também oscilam entre
965,195.98 meticais a 67,227.58 meti-

cais respectivamente. Assim, os concorrentes às eleições legislativas vão consumir 23,400,000.00 meticais.
Dos 11 partidos políticos, coligações
de partidos e grupos de cidadãos proponentes inscritos e aprovados para
concorrerem às eleições das assembleias
provinciais, Frelimo, Renamo e MDM
aﬁguram-se como os únicos que vão
disputar na totalidade os 811 mandatos disponíveis a nível nacional. Assim,
cabe a cada uma destas três formações
políticas o valor de 5,453,477.63 meticais para a campanha eleitoral

Regras de uso do dinheiro
Baseando-se na lei de ﬁnanciamento
aos partidos políticos, a CNE recordou
aos mesmos que os fundos distribuídos
para apoiar as campanhas eleitorais deverão ser usados exclusivamente para
este ﬁm, sendo que vai procurar fazer
de tudo para o cumprimento desta medida.
Assim, os concorrentes estão proibidos
de usar estes fundos para o pagamento
de salários, prémios, ou subsídios com
o pessoal, alimentação a candidatos aos
titulares dos órgãos, agentes ou outros
membros e simpatizantes de partido
político, coligação de partidos políticos
ou grupos de cidadãos eleitores proponentes, compra ou reabilitação de meios
de transporte, compra, construção ou
reabilitação de instalações, equipamento mobiliário, informático, ou aparelhagem sonora ou ainda qualquer outro
material de escritório.
Deste modo, a CNE aponta que os fundos deverão ser usados para questões
como compra de camisetas, capulanas,
bonés, lenços, palas, bandeirolas, panﬂetos, cartazes, dísticos, sacolas, chaveiros, pastas, canetas, isqueiros, fósforos,
pastas dentífricas, copos, chávenas,
cadernos, blocos de apontamentos, textos escritos ou gravados de propaganda
política, publicitados nos órgãos de co-

Governo concessiona
hidroeléctricas de Boroma
e Lupata

M

inistro da Energia, Salvador Namburete, em representação
do governo moçambicano, assina, esta sexta-feira, em Maputo, o contrato de concessão das hidroeléctricas de Boroma e de Lupata, ambas situadas na bacia do Zambeze.
A construção da central de Boroma, avaliada em 573 milhões de dólares
americanos, deverá levar cinco anos, o mesmo período em relação a de
Lupata, que está avaliada em cerca de cem milhões de dólares.
Em termos de capacidade de produção, a barragem de Boroma irá produzir 612 Megawatts (MW), enquanto a de Lupata terá uma capacidade de produção de energia na ordem de 210 MW. Estima-se que na fase
de construção estas venham a empregar cerca de 1.488 trabalhadores
moçambicanos.
A hidroeléctrica
éctrica
ctrica de Lupata inclui na sua estrutura accionista a Hydroparts Holding e a Cazembe Holding ambas das Maurícias,
ícias,
cias, a Electricidade de Moçambique e a Sonipal de Moçambique.
Por sua vez, Boroma inclui na sua estrutura accionista a Rutland Holding (Maurícias)
ícias)
cias) a Electricidade de Moçambique e a Sonipal (Moçambique).
Sublinhar que a implementação destes projectos surge no âmbito da política
ítica
tica do governo tendo em vista garantir maior disponibilidade de energia para suprir o déﬁce energético que actualmente se regista no país.
O déﬁce de infra-estruturas eléctricas de geração de transporte de energia tem sido o maior constrangimento para o programa de industrialização, sendo por isso que as novas centrais hídricas serão determinantes
para a sustentabilidade positiva do balanço energético do país.

municação social do sector público ou
privado, despesas de deslocações em
missão da campanha política (trans-

porte e ajudas de custo), conforme a
tabela vigente no aparelho de Estado,
custo bancário e de expedientes relacio-

nados com gestão da conta destinada à
campanha e propaganda política eleitoral de valores ﬁnanciados pelo Estado.
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Cidade da Beira

Residentes da Praia Nova ignoram a saúde
e convivem com imundície
Por Raul Senda

O

rápido crescimento da população
moçambicana,
sobretudo urbana, ajuntado à incapacidade governamental de prover infra-estruturas
e serviços básicos para satisfazer as
exigências de boas práticas de convivência humana, está a contribuir
grandemente na degradação do meio
ambiente.
Em Moçambique, levantar a problemática do saneamento do meio nas
cidades e vilas é razão para incorrer
no erro de redundância.
É que já não é novidade para ninguém
que as cidades e vilas moçambicanas
debatem-se com sérios problemas de
gestão de resíduos sólidos, controlo de
águas pluviais, erosão e imundície.
Bairros como Xapamanine, Mafalala,
Maxaquene, Polana Caniço, Chamanculo, entre outros, na região de
grande Maputo, são o exemplo concreto duma situação em que a imundície convive com o homem.
Tal como Maputo, outras cidades
moçambicanas também não escapam.
A cidade da Beira é uma delas.
Há dias, o SAVANA escalou a cidade da Beira e visitou vários bairros da
urbe. Com excepção de algumas zonas de cimento, o resto do município
ressente-se da problemática do saneamento do meio.
Dentre vários pontos, a zona da Praia

Graciana Pita

O comportamento humano está a agudizar a problemática da erosão costeira numa zona vulnerável de natureza

Nova aparece como dos mais críticos. Por aquelas bandas, os residentes
ignoram as boas práticas de saúde e
convivem com a imundície, cheiro
nauseabundo, lixo, moscas e outro
tipo de vícios que atentam à saúde
humana.
Classiﬁcada pelas autoridades municipais e governamentais como imprópria para a habitação, a zona da
Praia Nova, um bairro resultante da
dragagem do acesso ao Porto da Beira, foi concebida como um centro de
trânsito de pescadores que se fazem
ao mar ou ao continente, assim como
de venda de produtos marinhos.
Porém, por várias razões e perante a
apatia das autoridades, a zona foi invadida por populares provenientes de
vários cantos da província de Sofala
que ali ﬁxaram suas residências.
Hoje, cerca de quatro mil famílias habitam na zona totalmente coberta por
um pântano e sem meios nem infra-estruturas básicas.
Para além do deﬁciente sistema de
saneamento do meio, a zona da Praia
Nova enfrenta diﬁculdades no que
concerne à recolha e gestão de resí-

duos sólidos, não existe um sistema
de drenagem de águas pluviais nem
de recolha de lixo, a população local
não possui água canalizada e não usa
latrinas para necessidades maiores.
Durante a sua estadia no local, o
SAVANA pôde constatar que, para
além do acima citado, há tantos outros riscos ambientais que enfermam
a zona. Parte desses problemas são:
alagamento das ruelas, sobretudo no
período chuvoso, concentração de lixo
nas residências, nas ruas e ao longo da
orla, bem como de águas estagnadas.
A situação toma contornos dramáticos no período chuvoso. Aqui, as famílias são obrigadas a passar refeições
e dormir ao lado de água suja e com
cheiro nauseabundo.
Devido ao informalismo que predominou no surgimento do bairro,
quase todas as construções da Praia
Nova foram erguidas de forma desordenada, recorrendo-se ao material
precário.
Na zona da Praia Nova, o espaço escasseia e a procura é maior. Isso faz
com que muitas habitações sejam
construídas junto das outras, deixan-

do-as vulneráveis a incêndios, o que
por sua vez representa perigo para os
respectivos moradores. A situação é
ainda agravada pela inacessibilidade
da zona.
O grosso da população da Praia Nova
não consome água canalizada nas suas
residências, servindo-se das torneiras
vizinhas ou de fontanários públicos e
a conservação da água nas residências
não obedece o aconselhável. A mesma
é deixada em recipientes não protegidos.
A falta de contentores para deposição
de lixo e de valas de drenagem obriga
os residentes locais a deixar o lixo em
qualquer sítio, acumular águas de uso
doméstico e depois despejar nas pequenas ruas, criando concentrações de
águas negras que depois criam mosquitos e espalham mau cheiro.

Fecalismo a céu aberto:
uma realidade lamentável
Apesar de aglomerar muitas pessoas
provenientes de várias esferas da província, a zona da Praia Nova não possui projecto de latrinas melhoradas.

O triste cenário é agravado pelo alto
lençol freático e falta de espaço para a
construção de casas de banho.
Como consequência, o grosso das
quatro mil famílias lá residentes não
possuem latrinas melhoradas para necessidades maiores. As poucas famílias que as possuem estas são precárias
e resumem-se em latrinas tradicionais
cobertas de paus, pneus ou areia, materiais inseguros e não duráveis, para
além de diﬁcultar a limpeza. Devido
a essa fragilidade, muitas dessas latrinas acabam desabando no tempo
chuvoso.
Assim, como alternativa, as comunidades locais recorrem às encostas do
mar para fazer necessidades maiores.
Nos dias de hoje, a questão de fecalismo a céu aberto, na zona pesqueira da
Praia Nova, é uma realidade lamentável e preocupante e periga a vida dos
respectivos residentes.
Para além dos residentes locais, a
Praia Nova recebe, em média, cerca
de 10 mil pessoas por dia que lá se
fazem para vender ou comprar peixe,
passarem refeições ou consumir bebidas alcoólicas, já que na zona também
abundam barracas dedicadas à venda
de comidas e bebidas alcoólicas.
Dados em poder do SAVANA indicam que cerca de mil barracas foram
instaladas na zona.
Mesmo com o movimento acima
descrito, a Praia Nova não possui sanitários públicos. Em caso de aﬂição,
sobretudo no que toca a necessidades
maiores, as pessoas são obrigadas a
recorrer às dunas ou ao matagal que
circunda a zona para lançar os seus
excrementos.
São esses excrementos que se juntam
às correntes de água e se espalham
pela zona, lançando cheiro nauseabundo e abrindo espaço para a propagação de doenças como diarreias e
cólera.
Em alguns períodos do ano, até reporta-se a abundância da epidemia
de matequenha (uma doença que se
resume na penetração de pulgas no
corpo humano, sobretudo na parte
inferior dos pés).
A concentração de excrementos hu-
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manos nas ribeirinhas é bem visível
para quem se aproxima à costa a ﬁm
de desfrutar da servidão visual e natural que o mar oferece.
Os residentes da Praia Nova reclamam das condições em que vivem,
mas explicam que não têm alternativas. Dizem que não constroem latrinas porque, com as constantes invasões das águas do mar, as mesmas
desabam. Ademais, o alto nível freático não permite abrir-se covas porque
a menos de um metro de profundidade há água. Assim, a única saída é recorrer às dunas, à praia ou ao matagal
que circunda a zona.
Aurélio Mucadji, residente da Praia
Nova, é uma das pessoas que dialogou com o nosso jornal e reconheceu
que a população local vive debaixo de
grandes riscos, mas nada se pode fazer
porque não há espaço para erguer novas habitações.
Mucadji diz que chegou à Praia Nova
em 2003 vindo do distrito Buzi. Já
constituiu família e não se vê a mudar
para outro lugar.
Contou-nos que quer a praia bem
como o matagal são insuportáveis devido ao cheiro nauseabundo provocado pelos excrementos humanos.
Sublinha que as autoridades municipais têm conhecimento da situação
em que se encontra a Praia Nova, mas
nunca se dignaram a providenciar
infra-estruturas básicas, como é caso
de sanitários públicos.
Marina das Dores, também residente
da zona, diz que não só são residentes
que fazem necessidades maiores ao ar
livre naquela zona. O grosso dos trabalhadores da zona baixa da cidade da
Beira, mais concretamente dos bairros
Chaimite e Ponta-Gêa, recorrem à
Praia Nova para a satisfação das necessidades biológicas.
Diz que alguns vendedores e moradores fazem necessidades maiores em
plásticos e atiram os dejectos para o
mar, lixo ou mesmo na rua ou ainda
no quintal vizinho.

Invasão das águas do mar:
um perigo ignorado
Tendo em conta a sua localização geográﬁca e os factores que culminaram
com o surgimento da zona, a Praia
Nova é vulnerável aos incidentes na-

turais.
Por largas vezes reporta-se a invasão
das águas do mar e que alagam completamente todas as habitações, ruelas, acampamentos e bancas de venda
de diversos produtos.
Durante a nossa estadia na zona,
testemunhámos cenários em que as
águas oceânicas invadiram a zona da
Praia Nova, onde alagaram e desalojaram várias famílias lá residentes.
Na altura, soubemos que pelo menos
três pessoas tinham perdido a vida
depois que as suas casas, de construção precária, foram invadidas pelas
águas do mar.
A erosão costeira é outro problema
da zona. Muitas infra-estruturas erguidas ao longo da costa estão a ser
engolidas pelo mar que todos os dias
se alastra para o continente. A situação da erosão na Praia Nova é
agravada pela destruição das dunas de
protecção e do mangal que serve de
combustível lenhoso para o grosso da
população lá residente.
Apesar das fragilidades ecológicas, a
zona da Praia Nova é ainda pressionada com a construção de edifícios
pesados.
Nos dias de hoje, apesar do município declarar a Praia Nova como imprópria para habitação, é notável o
surgimento de edifícios habitacionais
de alto valor. São mansões que se espalham ao longo da orla marítima da
Praia Nova. Parte desses imóveis foram tomadas pelas águas antes da sua
conclusão.

Saúde fala das consequências
A inexistência de saneamento de
meio na Praia Nova é entendida pelas
autoridades sanitárias como gravíssima e um verdadeiro atentado à saúde
humana.
De acordo com as autoridades sanitárias, a falta de recolha de lixo abre
espaço para a multiplicação de insectos transmissores de doenças como
malária.
A falta de drenagem propicia o desenvolvimento de charcos que culminam com a malária, mau cheiro e
poluição do ar.
A falta de latrinas cria cheiro nauseabundo, poluição de alimentos, multiplicação de insectos e propagação de

Beira em festa

A

cidade da Beira, capital provincial de Sofala, celebrou,
esta quarta-feira, 107 anos desde que foi elevada a esta
categoria. Para tal, várias actividades foram realizadas
para abrilhantar a festa.
Deposição de coroa de ﬂores, desﬁles, marchas, espectáculos musicais e actividades desportivas marcaram as festividades da efeméride.
A cidade da Beira celebra os 107 anos numa altura em que os citadinos queixam-se da degradação das vias de acesso, da proliferação
de lixo em algumas ruas, falta de transporte, construções desordenadas, erosão e muitos outros problemas que de alguma forma
afectam a vida dos munícipes.

Errata
Em aditamento a nossa conversa de ontem, peco que na edição do SAVANA desta semana ( que iniciou no Domingo
03/08/14), na página sobre a sociedade e no tocante ao Abel
Gabriel Mabunda - que foi referido por Raul Senda como tendo
sido deputado da Renamo, no artigo de 01/08/2014 - clariﬁquem que se trata do deputado da Renamo- União Eleitoral,
pois que foi ao abrigo da coligação de 10 partidos da oposição
com a RENAMO que Abel Gabriel Mabunda foi eleito pelo
Circulo Eleitoral de Tete em 1999 e em 2004.
Abel Mabunda.

doenças, para além da contaminação
do lençol freático e poluição do ar.
Segundo dados fornecidos pela Direcção da Saúde, Mulher e Acção
Social, entre 150 a 200 pessoas padecendo de diarreias agudas dão entrada
mensalmente no Centro de Saúde de
Ponta-Gêa, cidade da Beira, hospital
que assiste a zona da Praia Nova.
Segundo Graciana Pita, directora
da Saúde, Mulher e Acção Social, a
maioria das pessoas que se apresentaram àquela unidade sanitária padecendo de diarreias agudas são mulheres e crianças vindas da Praia Nova.
Zita aponta problemas de saneamento de meio, naquela zona residencial,
como estando na origem da doença.
O fecalismo a céu aberto e a imundície são outras possíveis razões da
eclosão de diarreias agudas cada vez
mais frequentes naquela zona.
Segundo aquela responsável da saúde
ao nível da cidade da Beira, as diarreias não são os únicos problemas de
saúde que apoquentam os residentes
da Praia Nova. A malária é outra epidemia que enferma em grande escala
os residentes da zona.

Pronunciamento da edilidade
Contactado pelo SAVANA, na cidade
da Beira, Daviz Simango, presidente
do Conselho Municipal da Beira
(CMB), disse que a zona da Praia
Nova não está convencionada para
habitação.
De acordo com o edil, aquele ponto
foi concebido para o repouso de pescadores no seu regresso ou a cami-
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nho da faina. Também foi concebido
como centro de venda de pescado.
Contudo, para o desagrado das autoridades, o local foi ocupado por populares que ﬁxaram residências. As
ocupações vêm há dezenas de anos
antes da actual direcção tomar conta
dos destinos do CMB.
Segundo Daviz Simango, a zona é
vulnerável a calamidades naturais e
não possui condições de saneamento
do meio, o que deixa os seus habitantes propensos a doenças. Nessa senda,
por várias vezes, a edilidade exortou
as pessoas no sentido de abandonarem a zona, mas sem sucesso.
Mesmo assim, Simango diz que o
CMB não desistiu. O município tem
na manga um plano para movimentar
as famílias da Praia Nova para zonas
seguras.
A par da movimentação dos residentes da Praia Nova, o edil da Beira referiu que há um outro plano de
construção de muro de protecção
costeira que poderá minimizar a fúria
das águas.
“A Praia Nova não é residencial, dada
a vulnerabilidade à erosão, sendo que
todas as famílias serão transferidas
para a zona de expansão”, disse o edil.
Daviz Simango diz que razões de
índole social impedem que se retire
pessoas coercivamente.
Segundo Simango, muitas pessoas
foram empurradas para a Praia Nova
não por vontade própria, mas por outras razões como é o caso da tensão
político-militar que por frequentes
vezes afecta a província de Sofala.
“São pessoas já sofridas e que chega-

ram àquele ponto sem nada. Correr
com elas daquele sítio seria sacriﬁcá-las. O que o CMB faz é persuadi-las
a sair. Caso não, temos que encontrar
soluções para albergá-las”, disse.
Quanto às ediﬁcações que estão a
surgir naquela zona, Daviz Simango
referiu que as mesmas não estão a ser
erguidas na zona de dragagem. Estão
a ser construídas numa zona próxima
da Praia Nova.
Diz que se trata de uma zona projectada para habitação, mas que está a ser
prejudicada pelo facto de as pessoas
de má-fé terem destruído a duna de
protecção das águas do mar.
Segundo o edil, pela sua natureza, a
zona não é vulnerável, mas com a destruição da duna ﬁcou sem protecção.
Neste momento, a edilidade está a
trabalhar na reposição da duna.

Daviz Simango
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Reassentamentos em Palma: entre expectativas e incertezas
Por Tomas Vieira Mário*

N

a segunda semana de Agosto
corrente, realizou-se a segunda ronda de consultas públicas
junto de comunidades do distrito de Palma, na Província de Cabo
Delgado, em preparação do Plano de
Reassentamento, como parte do processo que vai culminar com o licenciamento
ambiental do projecto de liquefacção de
gás natural (GNL) a ser extraído da bacia
do rio Rovuma. O Plano de Reassentamento deverá estabelecer o processo a ser
seguido na deslocação permanente, involuntária, de determinados aglomerados
populacionais, de suas regiões de origem,
para novas zonas de habitação.
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, a área de implantação do GNL é,
actualmente, ocupada por cerca de 2,750
habitantes, compreendendo 733 agregados familiares. A maioria (96 por cento)
da população desta região corresponde a
residentes permanentes, nomeadamente
da aldeia de Quitupo, enquanto uns poucos residem na área numa base sazonal.
O Projecto prevê que todos os habitantes
da área identiﬁcada, de 7.000 hectares, venham a ser permanentemente retirados da
região, para dar lugar à Fábrica de GNL e
infra-estruturas associadas, incluindo um
complexo habitacional, um aeródromo e
uma larga zona-tampão, vedada ao público por razões de segurança.
Enquanto algumas comunidades devem
preparar-se para abandonar as suas zonas de origem, outras, já fora da área do
GNL, devem preparar-se para acolher e
hospedar as primeiras. O processo afecta
direitos legítimos de ambas as partes, incluindo o acesso a recursos de vida como
terra arável e pastagem, ﬂorestas, pesca,
rios, cemitérios, lugares sagrados e vasto
património cultural de seus antepassados.
Trata-se, por conseguinte, de um processo
com impactos sociais, económicos e culturais complexos, despertando, por isso,
expectativas e incertezas junto de todas as
partes interessadas, mas sobretudo junto
das comunidades afectadas

Quitupo vai para Quitunda
Quitupo, a aldeia a ser evacuada, é uma
vasta e bem organizada povoação de Palma, de casas rectangulares, espaçosas e
bonitas, maticadas de adobe e cobertas
ora de colmo, ora de zinco. Ela situa-se
a escassos 30 km da vila-sede deste distrito, sendo parte da Península de Afungi, uma estreita língua de terra, de praias
aprazíveis, no extremo norte da Província
de Cabo Delgado. O rio Rovuma está
mesmo ali, a seus pés, fazendo a fronteira
natural de Moçambique com a Tanzânia.
Os laços de fraternidade entre as populações de Palma e as do lado tanzaniano
conﬁrmam-se pelo idioma comum: o Ki-Swahili, que convive paciﬁcamente, do
lado de cá, com o Ki-Mwani, língua que
atravessa o mar, até às ilhas Quirimbas,
onde se destaca o Ibo, a maior de todas.
Os longos panos de seda e lenços de cores
garridas, caindo da cabeça aos ombros das
mulheres, e os blusões e coﬁós redondos,
de recorte árabe, que os homens poem à
cabeça, são alguns dos primeiros sinais exteriores, típicos das culturas africanas islamizadas do litoral norte de Moçambique.
Nos últimos cinco anos, o nome de Quitupo, aldeia de camponeses-pescadores,
emergiu do tradicional anonimato de
qualquer aldeia africana remota, para
passar a constar de relatórios e projectos
de vários milhões de dólares, que circulam desde Houston e Roma até Maputo,
com trânsito por Tóquio, Washington,
Beijing, Bangkok e outras grandes praças
ﬁnanceiras internacionais! Tenho imensas
dúvidas de que algum desses projectos tenha, alguma vez, sido colocado à vista de
uma pessoa natural e residente de Qui-

tupo! Na verdade, o mais provável é que
nunca ninguém, da presente geração de
adultos quitupenses, há-de, algum dia, ter
tal privilégio! E, no entanto, o governo e
as duas empresas multinacionais associadas na exploração do gás natural da bacia
do Rovuma - a americana Anadarko e a
italiana ENI - pretendem que esta comunidade tenha uma palavra a dizer, sobre o
processo da sua retirada da região, e sobre
os seus legítimos direitos de compensação
pelos danos e perdas daí decorrentes: a
perda da terra, do mar e das ﬂorestas; da
casa repleta de memórias da família, e do
vasto património intangível que impregna
o espaço do seu ethos, qual legado sagrado
de seus antepassados, recebido e transmitido de geração em geração. Ora, impõe-se-lhes, agora, a pesada responsabilidade
de se desfazerem desse seu pedaço de terra, deixando-a, para sempre!
Mas a construção da GNL e infra-estruturas adjacentes não vai afectar apenas
Quitupo: outras comunidades da Península de Afungi serão também afectadas,
directa ou indirectamente, com a perda
permanente de acesso a áreas de valor de
recursos naturais colectivos (como ﬂorestas, pastagens arborizadas, planícies de
inundação, vegetação arbustiva das dunas,
árvores de fruto e plantações de coqueiros. A pesca e o transporte marítimo serão
igualmente afectados pelas actividades do
projecto na Baía de Palma, desde as fases
de construção até às da própria operação,
por causa do aumento do tráfego de navios e zonas de exclusão de segurança em
torno do parque industrial. Em terceiro
lugar, porque algumas comunidades deverão preparar-se para partilhar os seus
recursos - sempre escassos! - com aquelas
que vão ser reassentadas, nomeadamente
a comunidade de Quitupo. Neste caso, a
decisão foi já tomada: Quitupo para ser
transferida para Quitunda!
Que modelo de recenseamento vai, então,
ser, adoptado? Que formato vai ter a aldeia de integração dos reassentados? Que
modelo de casas deverá ser adoptado? Foi
em torno das respostas a estas perguntas,
propostas pelas empresas, que as comunidades afectadas se pronunciaram, durante
esta segunda ronda de consultas públicas,
que abrangeram quatro localidades, nomeadamente: Senga, Maganja, Quitupo e
Vila-Sede do Distrito.

Modelo de reassentamento,
incertezas e cautelas
A transferência da comunidade de Quitupo da sua região de origem para Quitunda, parte da comunidade de Senga, a cerca
de 15 km da Vila-Sede do Distrito de
Palma, signiﬁca que, em vez de criação de
uma zona habitacional totalmente nova, o
modelo escolhido é o de integração dos
deslocados dentro de uma outra povoação. Trata-se, portanto, de um modelo de
reassentamento diferente daquele aplicado para o grosso das famílias removidas
da Vila-Sede do Município de Moatize,
em Tete, para dar lugar à exploração do
carvão, pela empresa brasileira, Vale: neste
caso, aquelas famílias foram reassentadas
numa zona desabitada, e bem distante do
local do projecto, em Cateme.
Quais as razões da opção por este modelo? Na explicação das empresas envolvidas, esta opção responde a uma vontade
expressa da comunidade de Quitupo, de
manter-se tão perto quanto tecnicamente
admissível, da sua zona de origem e dos
seus meios tradicionais de subsistência,
nomeadamente as machambas e os recursos pesqueiros, bem como da própria
fábrica de gás, na expectativa de aceder a
oportunidades de trabalho do projecto.
Sendo ambas as razões plausíveis, duas
questões melindrosas colocam-se, contudo, relativamente ao acolhimento de

Quitupo por Quitunda, nomeadamente:
partilha pacíﬁca de recursos e harmonização das condições de vida das duas comunidades. Qualquer destes desaﬁos requer
ser abordado com tacto e inteligência
humilde, sob o risco de transformar-se
em fonte de graves conﬂitos entre as duas
comunidades. Pois, se é verdade que, conforme aﬁrmam as empresas, a comunidade de Quitunda deu o seu consentimento
expresso à integração de Quitupo, não é
menos verdade que, na reunião de consulta pública do dia 11, exactamente em
Senga, não faltou quem exprimisse a sua
oposição a tal decisão, evocando, exactamente, escassez de recursos para partilhar!
Segundo referem os autores do projecto,
como medida de prevenção de conﬂitos,
os actuais habitantes de Quitunda vão
também beneﬁciar de casas novas, em
tudo iguais às dos reassentados, em substituição das suas habitações actuais. Por
seu lado, as famílias deslocadas de Quitupo, ainda que removidas permanentemente da sua zona de origem, poderão
continuar a cultivar as suas actuais machambas e manter a actividade pesqueira.
Contudo, a pergunta, de Amina Bacar,
durante consulta pública de Maganja,
no dia 12 de Agosto, pede resposta clara:
“Somos informados de que, apesar de não
poderemos viver naquela zona por razões
de segurança, podemos, ainda assim, continuar a fazer as nossas machambas, lá:
contudo, não sei como isso vai ser, porque
nas épocas de lavoura e de colheita, nós
pernoitamos na machamba. Não seremos,
nessa altura, alvos desses perigos de segurança?”.
Esta pergunta pode signiﬁcar que, na
prática, a comunidade de Quitupo não
poderá continuar a cultivar as suas actuais
machambas, de forma “normal”, o que vai
signiﬁcar maior pressão sobre os recursos
da comunidade hospedeira: terra arável e
ﬂorestas! Este é um cenário de potencial
conﬂito entre os reassentados e os hospedeiros, em torno dos recursos a serem
partilhados, e que deve ser seriamente
considerado.
Em segundo lugar: as povoações de Quitunda e Senga - que integram a mesma
localidade de Senga - situam-se praticamente uma à frente da outra. De acordo
com o projecto de reassentamento, todos
os actuais habitantes de Quitunda vão beneﬁciar, exactamente, das mesmas condições de vida a serem proporcionadas aos
reassentados de Quitupo. Além de novas
casas, incluem-se infra-estruturas comuns, de acesso à energia eléctrica e água
potável, Escola Primária Completa; campo de desportos, salão de eventos comunitários, ruas asfaltadas, etc. Já Senga - mesmo ali em frente - não poderá ter acesso
a estes benefícios! Ora, o risco de Senga
sentir-se descriminada pode facilmente
gerar-lhe sentimento de ódio para com
os “forasteiros”, e daí emergirem conﬂitos e ondas de criminalidade, que podem
incluir vandalização de infra-estruturas
e roubos, nomeadamente por parte dos
mais jovens. Estas questões devem ser
abordadas com inteligência e espírito de
boa vontade, e elas chamam à atenção
para se tomar o conceito de “maldição dos
recursos” numa perspectiva bem mais lata!

Modelo de habitação e o
“fantasma” de Cateme
Da experiência, traumática, do reassentamento de Cateme, realizado unilateralmente pela Vale, vários problemas de
vulto provocaram sucessivas revoltas das
famílias afectadas, que incluíram recorrentes bloqueios à linha férrea através da
qual circula o comboio transportando o
carvão de Moatize para o porto da Beira:
indisponibilidade de terra arável nas proximidades para a agricultura, falta de água

Maganja) falaram, segundo as minhas
contas, 22 pessoas, das quais apenas duas
mulheres, o que me pareceu nada encorajador. Gostaria de sugerir aos facilitadores
no sentido de convidarem especiﬁcamente as mulheres para darem a sua opinião,
porque os problemas do reassentamento
atingem primariamente a mulher: as distâncias da água, da machamba e da lenha;
a disponibilidade de uma maternidade;
etc..

Consulta em Quitupo, 13 de
Agosto

Comunidades das zonas abrangidas pelo projecto GNL, em Palma,
ouvindo atentamente a consulta pública para questões de reassentamento

potável e segura, casas de má qualidade
e demasiado pequenas, para acomodar
uma família típica moçambicana, de, pelo
menos, cinco membros, com o mínimo
de dignidade; falta de canais efectivos de
diálogo para endereçamento de reclamações, etc.
A indisponibilidade de terra arável ditou
a rápida eclosão de fome em Cateme, de
que vieram a resultar os levantamentos de
Janeiro de 2012, aliás reprimidos com extrema violência policial, e da qual vieram a
ser ditadas sentenças condenatórias contra alguns agentes da polícia, em sede de
processos judiciais accionados pela Liga
Moçambicana dos Direitos Humanos,
em representação da comunidade local.
Ao mesmo tempo, a rápida degradação
das casas construídas com material precário, sem fundações sólidas nem direito à
assistência técnica de espécie alguma, por
parte da mineradora brasileira, atraíram
investigações e críticas internacionais severas, a exemplo de uma pesquisa exaustiva da organização humanitária internacional Human Rights Watch, lançada em
Maputo em Maio de 2013 (ver: http://
www.hrw.org/pt/reports/2013/05/23/o-que-e-uma-casa-sem-comida-0)
Alertado por esta experiência, o governo procurou ﬁxar, em diploma legal, directivas orientadoras sobre processos de
reassentamento, tais que uniformizem os
modelos, assegurando padrões mínimos
de vida às pessoas afectadas. Trata-se do
Regulamento sobre o Processo de Reassentamento resultante de Actividades
Económicas, em vigor desde Agosto de
2012.
Assim, atento a este diploma legal e à experiência de Cateme, o projecto de Palma
parece procurar uma abordagem diferente,
de modelo de habitação para a aldeia do
reassentamento, almejando, por um lado,
manter o nível geral da qualidade de habitação da população afectada, quando não
mesmo, um nível relativamente melhor e,
por outro lado, harmonizando-o com os
modelos arquitectónicos locais. De resto
é nesse sentido que orienta o regulamento
oﬁcial sobre reassentamentos.
Nessa óptica, as casas de reassentamento, que o projecto promete construir com
materiais resistentes, deverão ocupar
uma área de 70m2, com um mínimo de
três quartos, e dentro de um terreno prevendo um jardim e espaço para a criação
de pequenas espécies animais. Ele prevê
ainda um tanque, para a recolha de águas
ﬂuviais, através de caleiras. Uma maqueta
deste modelo foi apresentada às comunidades de Quitupo e da Vila-Sede do Distrito, durante as consultas públicas de 13
e 14 de Agosto.

Um aspecto particular deve ser anotado,
aqui: na proposta do projecto, o espaço
do terreno deverá ser de 800 metros quadrados. Esta opção parece corresponder
mais a modelos de zonas urbanas. Ora,
nos termos do Regulamento sobre Reassentamentos, os terrenos em zonas rurais,
como é, obviamente, o caso de Quitunda,
devem ter, no mínimo, cinco mil metros
quadrados, tendo em conta que a vida do
camponês decorre mais no espaço exterior circundante (espaço de crescimento
das crianças, de convívio e de cerimónias
familiares, etc.) do que dentro de casa,
a qual funciona essencialmente como
abrigo da noite e da chuva. Comentários
adicionais deverão ainda vir das comunidades, na base de uma casa-modelo (de
cimento) a ser erguida em local acessível
aos interessados.

Expectativas, incertezas e
GHVFRQÀDQoD GDV FRPXQLGDdes
Em qualquer das sessões públicas ocorridas nos quatro locais -Senga, Maganja,
Quitupo e Vila-Sede de Palma- as intervenções das populações giravam, sobretudo, em torno dos seguintes quatro
assuntos: (a)acesso à terra e à pesca; (b)
compensação pelos prejuízos e danos,
contando com as gerações vindouras; (c)
Oportunidades de emprego; (d) Tratamento das sepulturas.
Transversal a todos estes assuntos, aparecia, com insistência e muita clareza, uma
palavra de apelo ao governo e às empresas: consultar com honestidade! Seguem
excertos de algumas das questões mais
frequentemente colocadas. Note-se que
a graﬁa dos nomes dos intervenientes
aqui seleccionados corresponde apenas a
um critério fonético, tal como apreendido
pelo jornalista.

Consulta de Senga, 11 de
Agosto
Augusto Race (União Provincial de Camponeses de Cabo Delgado): O espaço de
800 metros quadrados para as casas de reassentamento não corresponde ao estabelecido por lei (Regulamento), que são, no
mínimo, 5 mil metros quadrados. Por outro lado, terá sido acautelada, na aldeia de
reassentamento, uma zona de expansão,
tendo em conta o crescimento natural da
população? Relativamente às habitações:
está considerado um esquema de manutenção das habitações, durante algum período de tempo? Nós conhecemos a triste
experiência de Cateme, em Tete…casas
de má qualidade!
Maiko Tuakalika: Tenho muitas dúvidas

que ainda haja machambas em Quitunda
para os reassentados de Quitupo: todas as
machambas foram já vendidas! Por outro
lado, o projecto prevê construir uma Escola Primária Completa em Quitunda:
porque não uma Escola Secundária?
Assane Sangaji Assane: Muitos de nós
temos muito medo do que pode vir a
acontecer... Porque o projecto começou
mal: começaram por invadir nossas machambas; cortar nossos coqueiros; cavar
nossas campas…sem aviso nem nada!
Nas ﬂorestas que derrubaram, tínhamos
lá os nossos remédios…Dizem que vamos
ter desenvolvimento; mas aquilo que até
agora ﬁzeram faz-nos desconﬁar muito.
Talvez pensem que somos uns dorminhocos…Nós conhecemos os nossos direitos…sabemos o que diz a Constituição
da República!
Leonardo Angalekuni: Dirijo-me ao governo do distrito: nós aqui nunca vimos
o nosso líder comunitário; ele nunca se
reúne connosco; o Secretário Permanente
do Distrito nunca veio falar connosco, sozinho; o Administrador do Distrito nunca veio aqui, sozinho, conversar connosco:
todos só aparecem aqui com as empresas
(Anadarko e ENI)!

Consulta em Maganja, 12 de
Agosto
Mezala Adbul Sacur: Estamos desconﬁados sobre o tratamento que vão dar aos
nossos bens (recenseados). Será que vamos mesmo ser compensados? Eu penso
que o governo já recebeu o “seu” dinheiro
das empresas e não está nada preocupado
connosco!
Mbaluka Murindi: Primeiro, a Anadarko
ﬁcou com o mar. Depois também levou a
terra: já estamos com fome! Estamos com
fome! (fortes aplausos).
Amina Bacar: Nós fazemos as nossas machambas na zona de Chii. Agora estou
preocupada. As nossas machambas ﬁcam
a duas horas da nossa aldeia. Por isso nós
pernoitamos lá, no período das lavouras e
das colheitas. Se não podemos mais viver
lá, por causa da fábrica, aonde vamos pernoitar? Vamos ter transporte da fábrica,
para ir e voltar? (Fortes aplausos).
Maimuna Usseine: Venho da aldeia de
Mondige e minha machamba ﬁca no
Chii. Estamos todos preocupados com os
nossos direitos. Por isso quero pedir aqui
em público para aquela senhora, mamã
Alda (Alda Salomão, Directora-Geral do
CTV) para ser a nossa representante neste processo, para nos defender.
Tomas Vieira Mário (SEKELEKANI):
Nestas duas consultas (em Senga e em

Issa Kibwana-Kibwana: Estamos sempre
a ouvir promessas… Mas as nossas dúvidas persistem, sobre se vamos ou não ser
compensados por todos os prejuízos. A
minha ideia de compensação é por pensar
no futuro. Dou como exemplo os combatentes militares: eles têm compensações
do Estado, as pensões… E eu pergunto:
o que vamos deixar para as futuras gerações? Porque nós vivemos daquilo que
nos foi deixado pelos nossos antepassados.
Vão os nossos descendentes sentir que estão a beneﬁciar do projecto?
Najumo Abasi Nalala :Tenho dúvidas
por causa desta reunião. Há pouco tempo fomos mobilizados para colaborarmos
no recenseamento das nossas casas e machambas. E disseram-nos que recensear
não queria dizer que vamos ser retirados
daqui e reassentados numa outra zona.
Entretanto, estão a mostrar-nos modelos
de novas casas... antes de fecharmos o assunto do recenseamento…
Assani Insagagi Assassi: Eu sou daqui de
Quituto. Todos me conhecem. Apoio a
preocupação de Najumo Abasi, a respeito
do censo. Houve registo de nossas casas
e nossas machambas, mas não recebemos
qualquer documento conﬁrmativo dos
bens registados. Por outro lado, disseram-nos que o recenseamento era apenas para
saberem do nosso património; nada tinha
a ver com reassentamentos…Então tenho
dúvidas, aqui.
Esha Assumani Ali : Estou a ouvir dizer
que vamos ser retirados daqui. Nós nos ﬁxamos aqui há muito, muito tempo. Aqui
estão enterrados os nossos antepassados.
Estão aqui os seus túmulos. E eu pergunto: o que vai ser dos túmulos dos nossos
antepassados?
Abdurabhi Issa: Este projecto mexe muito com as nossas cabeças e os nossos corações. Nós podemos compreender hoje
sobre este projecto: mas não vão as futuras
gerações condenar-nos? Perder o mar…a
nossa vizinhança... A empresa e o governo devem trabalhar, respeitando os nossos
direitos humanos. Sabemos que o governo
passou a nossa terra (DUAT) para a Anadarko, sem o nosso conhecimento: talvez
podemos esquecer ou perdoar isso. Mas
que garantias temos de que as promessas
de agora serão cumpridas? Por isso queremos que o governo e a empresa trabalhem connosco de forma honesta. Assim,
queremos que a CTV apoie a comunidade
no assunto do censo dos nossos bens, para
que haja compensações justas. Porque, devido ao passado, em que houve falsas promessas, nós não estamos seguros…
Issufo Tankar (CTV): As comunidades
das diferentes aldeias têm referido que
perderam suas machambas, plantas e outras benfeitorias, quando foram abertas
estradas, acampamentos, etc., no período
inicial do projecto. Gostaria de saber se
o plano de compensações vai incluir estas perdas, das fases iniciais do projecto.
Em segundo lugar, estamos a ouvir falar
de uma Comissão Distrital de Reassentamento: terá ela já sido constituída? Qual o
processo seguido para a sua constituição?
Caso não tenha ainda sido constituída,
gostaria de sugerir que ela fosse o mais representativa possível, incluindo representantes de organizações da sociedade civil.

Consulta na Vila-Sede do Distrito de Palma, 14 de Agosto
B. Assumani: Somos informados que as
casas dos reassentados vão ter acesso à
água canalizada e energia eléctrica: quem
vai pagar os custos de consumo dessa água
e dessa energia? Também gostaria de saber se nós, que somos pais, vamos poder
deixar meios de subsistência para os nossos ﬁlhos, quando morrermos. Também
pergunto se o projecto tem em conta as
necessidades especíﬁcas de pessoas portadoras de deﬁciência.
José Miguel: O negócio de terras …aﬁnal quem anda a vender as nossas terras?
Aqui compram-se 50 a 70 hectares… A
comunidade só vê que todos os dias são
colocados marcos aqui, ali…Dizem que
é um homem de raça branca, chamado
Papa, que anda a levar as nossas terras.
Também sabemos que há um senhor chamado Vilanculo Madeira, que ocupou 37
hectares; aqui nas imediações da Vila; esse
senhor tem um documento assinado pelo
(antigo) governador Eliseu Machava, mas
o administrador do Distrito diz-nos nada
saber do assunto! De um lado, a Anadarko, com todos os terrenos de baixo, e do
outro lado, da parte de cima, outras pessoas…Aﬁnal quem anda a vender as nossas
terras?!
Uma senhora (nome imperceptível): O
meu marido tem três mulheres. Eu sou
uma delas. Vivemos em Quitupo. Pergunto se o projecto vai atribuir casas separadas para cada uma de nós? Porque cada
uma de nós vive na sua própria casa.

0HOKRULDVLJQLÀFDWLYDGRV
procedimentos
A Anadarko jamais implementou um
projecto de exploração de hidrocarbonetos implicando deslocar e reassentar
comunidades: esta é a sua primeira experiência. Também é pela primeira vez que
o governo trabalha sobre um Plano de
Reassentamento, na base de um diploma
legal: Regulamento sobre Reassentamentos. Considerando que os reassentamentos de Tete foram realizados de forma não
participativa, é também pela primeira vez
que organizações da sociedade civil tomam parte activa em processos desta natureza. Por todas estas razões, trata-se de
um momento de aprendizagem de todas
as partes interessadas.
Contudo, comparando o presente ciclo
de consultas públicas com exercícios similares do passado, em Palma, junto das
comunidades da região do projecto do
GNL, deve reconhecer-se uma melhoria
signiﬁcativa nas metodologias e na pré-disposição das empresas em ouvir, em
ambiente aberto, as inquietações das comunidades. O mesmo deve dizer-se do
Governo ao nível central, que teve, desta
vez, representantes de diferentes ministérios relevantes, nomeadamente da Coordenação da Acção Ambiental, da Administração Estatal, das Obras Públicas
e Habitação, da Agricultura e das Pescas.
Em resposta a perguntas de insistência de
organizações da sociedade civil, foi notório o esforço continuado da Directora
Nacional do Planeamento e Ordenamento do Território, do MICOA, e Presidente
da Comissão Central de Reassentamento,
Isabel Senda, de oferecer, em diferentes
momentos, informação detalhada aos
participantes, quer sobre as diferentes
questões de procedimento que iam sendo
levantadas, quer sobre os papéis dos diferentes intervenientes no processo: empresas, governo, sociedade civil e as comunidades afectadas.
O mesmo esforço foi igualmente notório,
sobretudo na última consulta pública, na
Vila-Sede de Palma, por parte das empresas, de oferecer explicações detalhadas sobre as diferentes questões levantadas pelas

comunidades, relativamente a assuntos
como: o desfecho do processo de recenseamento do seu património e subsequente
debate sobre metodologias de cálculo das
compensações devidas; o tratamento de
túmulos e de locais sagrados; a abordagem de casos de poligamia; mecanismos
de recuperação dos níveis de pesca, através
de treinamento e provisão de equipamentos de maior capacidade, como barcos a
motor; garantias ou mecanismos de assistência técnica às casas dos reassentados;
perspectiva gradualista de progressão, de
uma Escola Primária Completa para uma
Escola Secundária (que pode ser instalada na Vila-Sede, a seu tempo…), entre
outros assuntos que corporizaram as per-

guntas e inquietações das comunidades
consultadas.
Quem nunca pareceu confortado com
esta abertura eram as autoridades distritais, continuamente apostadas em bloquear o processo, através de comentários
jocosos e sarcásticos às inquietações das
comunidades.
Assim, paulatinamente, e com mais abertura e menos autoritarismo, as comunidades poderão criar conﬁança no projecto e,
em troca, assumirem posturas de maior
receptividade e colaboração. Porém, sem
engodo nem manipulações.
*Director Executivo do SEKELEKANI
(colaboração)
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comunidades e do nervosismo das
autoridades governamentais

F

oram evidentes, nesta ronda de consultas públicas, sentimentos
de incerteza sobre o futuro e, sobretudo, de desconﬁança das
comunidades, relativamente às promessas de acolhimento das
suas preocupações por parte das empresas e do governo. Do
lado das autoridades provinciais e distritais, notou-se um grande nervosismo, cujo efeito imediato foram posturas de indisfarçável autoritarismo, perante as comunidades. E quais as razões de tal clima?
Na nossa percepção, emergem imediatamente duas questões de fundo, das fases anteriores, mal geridas. A primeira refere-se, claramente, à emissão de um
Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), dos 7.000 hectares que
a fábrica requereu, por parte do Estado, à Anadarko, através de uma Empresa
mista, formada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) e a Anadarko, denominada Rovuma Basin LNG Logistics (RBLL). Esta transacção foi
efectuada através de “cessão de exploração”, uma ﬁgura jurídica claramente contestável, à luz da Constituição e à Lei, no que tange à transmissão de DUAT!
Nos termos da lei, a atribuição do DUAT à Anadarko deveria ter sido precedida
de expropriação das terras abrangidas, por parte do Estado, às comunidades
titulares legítimas daquele direito, acto de que resultariam as devidas indemnizações. Assim, à luz da lei, este assunto continua em aberto!
O conhecimento, pela comunidade de Quitupo, deste facto, despoletou um clima de resistência prolongada ao projecto, cujas obras de construção estavam
projectadas para iniciar ao longo deste ano (2014). A partir daí, o Centro Terra
Viva (CTV) e, por arrasto, qualquer organização da sociedade civil que se interessasse pelo assunto, passaram a ser encaradas com muita animosidade, em
particular pelas autoridades da província e do distrito de Palma. As expressões
“agitação” e “bloqueio ao desenvolvimento” foram, a partir daí, accionadas.
Este clima de tensão e nervosismo foi notório ao longo de todas as consultas,
em que quer o Secretário Permanente Distrital, Abdul Picones, quer o Administrador, Pedro Romão, reagiam nervosamente a qualquer pergunta de representantes de organizações da sociedade civil. Na consulta pública de Quitupo, a
Directora Geral do CTV, Alda Salomão, viu o seu pedido de palavra recusado,
alegando-se falta de tempo.
Um segundo motivo tem origem em duas circunstâncias e momentos distintos,
porém marcantes no processo da implantação do GNL: primeiro, foi a “invasão” de machambas e derrube de árvores de fruta e de coqueiros, por máquinas pesadas, para a abertura de estradas e do acampamento da Anadarko, sem
qualquer consulta nem indemnizações justas. A este sentimento de “invadidos”,
adicionou-se o de “enganados”, quando, numa reunião pública de Setembro de
2013, a população de Quitupo revoltou-se, enfurecida, quando um camponês
comprovou que alguém havia forjado uma assinatura sobre o seu nome - ele
que não sabe ler nem escrever! Este incidente era demonstrativo de que as autoridades não eram honestas para com as populações, ao forjarem minutas de
consultas comunitárias, jamais realizadas!
Mais recentemente, e após um longo período de negociações, as comunidades
locais aceitaram aderir ao censo de seu património, perante a garantia de que
tal acto nada tinha a ver com reassentamentos…Ora, o tema desta segunda
ronda demonstrou o contrário, sendo mais um motivo de suspeita das comunidades quanto à honestidade das empresas e do governo, nas suas consultas e
promessas.
Contudo, para as autoridades oﬁciais, nenhum destes problemas teria emergido,
não fosse a acção de agitação das organizações da sociedade civil, que estariam
a trabalhar na calada da noite, distribuindo “panﬂetos”, para “impedir o desenvolvimento”. O Administrador de Palma, Pedro Romão, deixou entender
que, de uma forma directa ou indirecta, o autor destas linhas fazia parte dos
“inimigos do desenvolvimento”, que estariam actuando na calada da noite - vai
se lá saber porquê! - como “feiticeiros e hienas”. Esta acusação seguiu-se a uma
pergunta de insistência, da nossa parte, sobre qual seria o processo de resposta e
seguimento às inúmeras inquietações apresentadas pelas comunidades, durante
as consultas, e que não foram cabalmente atendidas pelas empresas.
A próxima ronda de consultas públicas, em Outubro, vai abordar o tema sensível
das compensações às comunidades afectadas. Neste percurso, o mais importante
será sempre dialogar com as comunidades com honestidade, seguindo escrupulosamente a lei e, com humildade, aprender dos erros do passado, corrigindo-os
onde seja possível, e evitando repeti-los, no presente e no futuro.
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Os limites da propaganda
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este momento em que nos aproximamos das eleições gerais de 15 de Outubro, surge uma excelente oportunidade
para que os órgãos públicos da comunicação social voltem a gozar da conﬁança do público, agindo como verdadeiros agentes de informação credível e não contaminada pelos
interesses de alguns indivíduos ligados ao poder.
Eles podem aproveitar esta oportunidade para, obedecendo à
legislação e aos princípios proﬁssionais que os obrigam a dar
tratamento igual e equilibrado a todos os partidos e candidatos
concorrentes às eleições, irem se afastando da actual tendência
de se transformarem em simples instrumentos de propaganda de
um poder que quando confrontado com os desaﬁos de ter que
gerir uma sociedade pluralista, encosta-se na defensiva, esperando
que ninguém tenha a ousadia de o censurar quando tal se aﬁgura
necessário.
Este é o momento para fechar o ciclo da propaganda e iniciar uma
nova era de informação credível, debate profícuo e abrangente, em
que a todos os sectores da sociedade é dada uma oportunidade de
se pronunciarem sobre a vida e o futuro do seu próprio país.
A história já provou que a propaganda tem limitações muito graves. Primeiro, só os próprios propagandistas é que acreditam na
sua própria propaganda; a sociedade, mesmo os menos esclarecidos, têm lentes suﬁcientes para ver que o propagandista está apenas a tentar esconder a verdade. E não há pior coisa que alguém
acreditar que está a aldrabar a uma pessoa que sabe que está a ser
aldrabada.
Nos tempos do apartheid, o regime sul-africano investiu muito
dinheiro na propaganda. O jornal Citizen, que hoje conhecemos
naquele país, é produto desse esforço inglório de pretender mostrar ao mundo as virtudes de um sistema assente na segregação
das pessoas em função da cor da sua pele.
O escândalo de Muldergate foi tão soﬁsticado e envolveu tanto
dinheiro que quando foi despoletado, os militares aproveitaram-se dele para afastar do poder o então Primeiro-Ministro John
Vorster. Não porque acreditassem que ele tivesse cometido algum
crime ao usar fundos do Estado para criar um jornal supostamente privado para servir de instrumento de propaganda, mas porque
no seu entendimento, Vorster e o seu Ministro da Informação,
Connie Mulder, teriam sido demasiado incompetentes na montagem do plano.
Mas com tanto dinheiro gasto em propaganda para proteger o
regime do apartheid, este não resistiu à pressão interna e externa
que conjugou esforços para derrubar um sistema que já se havia
tornado um crime contra a humanidade.
Obviamente que as situações são bem distintas, e a analogia talvez não se ajuste perfeitamente. Mas é simplesmente um exemplo
para ilustrar que a propaganda não funciona mais do que apenas
uma estratégia de curto prazo para adiar a solução de um problema que mais tarde terá que ser resolvido.
A propaganda não conseguiu impedir que a racionalidade se apoderasse dos protagonistas do actual conﬂito político-militar em
Moçambique, um conﬂito a que as partes envolvidas não encontraram outro meio para o seu ﬁm, senão a via negocial.
Na barragem de propaganda que caracterizou parte deste conﬂito,
a imprensa pública saiu com a sua imagem bastante comprometida. Desconﬁada, e por vezes até odiada pelo público. Conﬂitos
internos não faltaram, à medida que proﬁssionais de gabarito e
inteligentes se sentiram revoltados em terem que acatar decisões
tomadas fora das suas redacções, reduzindo-os ao papel de meros
papagaios.
A oportunidade que as eleições de 15 de Outubro oferecem para
se redimirem desse passado inglório é única. Se ela não for aproveitada, talvez outra não haverá. E o país todo só terá muito a
perder.

Por Alberto da Barca

A

s exportações constituem uma
orientação fundamental na
actividade económica de qualquer nação, pois por essa via o
país tem acesso a divisas indispensáveis
para a importação de bens de consumo,
bens de equipamento e recursos para o
investimento público. Porém, a elevada
dependência da exportação de recursos
naturais mantém qualquer país refém
da volatilidade dos preços no mercado mundial, da taxa de câmbios e dos
avanços tecnológicos. A experiência de
países cuja economia depende sobretudo das exportações tem revelado que a
capacidade dos cidadãos em adquirir
bens e serviços pouco difere da dos cidadãos dos países que não dispõem dos
mesmos.
O potencial para a geração de riqueza
e competitividade via exportação de
recursos naturais depende de diversos
factores e é relativo, pois contra todas as
previsões, ‘do nada’ surge(em) outro(s)
país(es) que: i) dispõem dos mesmos
recursos naturais (ou quiçá de melhor
qualidade); ii) sejam capazes de produzir com custos mais competitivos, podendo assim vender mais barato; iii) a
concorrência gera pressão para manter
os custos baixos, incentivando assim o
sector privado a manter os salários baixos. Por conseguinte, apesar destes países possuírem uma quota do mercado
mundial de recursos naturais, os ganhos
resultantes das exportações podem ser
utilizados sem uma estratégia clara e
sem uma deﬁnição de prioridades assente na urgência dos desaﬁos, de tal
maneira que os cidadãos não têm oportunidade de sentir de forma directa os
benefícios daí resultantes; iv) para fazer
face à concorrência, ou melhor, para aliviar os efeitos nefastos da sua baixa produtividade, os países exportadores de
recursos naturais são muitas vezes compelidos para a desvalorização da taxa
de câmbio da moeda nacional, facto
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que resulta com frequência em perdas
a dois níveis: os recursos são explorados
até à exaustão, por conta do aumento da
sua capacidade de importação a preços
‘de banana’, pois beneﬁciam dessa promoção do exportador carente de divisas
para fazer face ao orçamento nacional.
Por esta via, reduz-se a longevidade do
recurso e retira-se a possibilidade de
poder obter rendimentos superiores no
futuro, ou seja, preços mais altos, quando a oferta reduzir. Considerando que
vivemos hoje numa economia globalizada, a geração de riqueza por via da
vantagem relativa não é tão linear como
pode parecer nem é um dado (quase)
adquirido como o foi até um passado
recente. O facto de a competição ser
hoje ‘mais feroz’ do que o foi no passado, as estratégias de entrada no mercado
de exportação por via de uma fácil imitação são pouco sustentáveis. Mais do
que nunca, a parceria entre os sectores
público e privados tem que partir para a
mudança, sair da sua zona de conforto
e soﬁsticar-se. Urge a inovação e criatividade como factores cruciais para o
reposicionamento de Moçambique no
comércio internacional.
O século XXI apresenta desaﬁos que só
podem ser contornados na base de um
novo modus operandi entre os sectores
público e privado, tendo como foco a
exploração dos recursos sem degradar
o meio-ambiente e nem explorar o homem entanto que activo central no processo produtivo. Como identiﬁcar então novas vantagens relativas? Será que
o processo é simples? Imitar sim, é fácil.
Mas o actual contexto exige que os líderes empresariais e governamentais enveredem por um processo de destruição
criativa como forma de entrarmos nos
mercados e nos mantermos. A vantagem relativa baseada num novo paradigma é certamente mais subtil e tem
como suporte novas relações humanas,
conhecimento, conﬁança e muita co-
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operação visando o jogo do “win-win.
Vamos pensar juntos: qual é o papel que
as academias, a CTA, e o governo têm
estado a desempenhar para que encontremos uma nova forma de estar e de
entrar no comércio internacional? Qual
foi a nossa contribuição ao longo de todos estes anos de participação no mercado internacional com os nossos produtos tradicionais e eventualmente com
novas propostas no que à soﬁsticação
diz respeito? Ou, será que a imitação é
o que está ao nosso alcance e não devemos perder o foco em relação ao que
temos vindo a fazer, pois estamos bem
assim? Admitindo que a imitação seja
a nossa única saída, até que ponto é que
imitamos bem? O mercado internacional está repleto de exemplos de países
que conquistaram um ‘lugar ao sol’ por
via da imitação e reforçaram a sua quota
de mercado. A questão que se coloca é:
vamos imitar os imitadores apesar do
sucesso que estão a alcançar ou porque
faltam-nos requisitos para entrar nesse
jogo com probabilidades de vencer? É
possível soﬁsticar sem antes ter começado por imitar? Ou, a nossa aposta deve
ser na perspectiva de combinarmos as
duas abordagens? Se optarmos por esta
via, vamos ser auto-suﬁcientes ou vamos
procurar um mentor que já trilhou estes caminhos no passado e sabe como
fazer? Será que a opção dos nossos líderes empresariais e governamentais
resume-se apenas em fazermos parte
dessa família por via da exportação de
recursos naturais como o fazem outros
tantos países que como nós se acomodaram? Em suma, o que está em jogo é a
mudança. O mundo muda e parece que
Moçambique tarda em perceber que é
assim que funciona o mecanismo da
economia internacional.
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Os “ses” dos Direitos Humanos
Por David Rodrigues

C

ada vez estamos mais
enfronhados nesta discussão dos “ses” e parece
que muitas vezes já desistimos de reivindicar a inequívoca
universalidade dos Direitos Humanos.
A história está recheada de momentos em que nações se digladiam em nome de interpretações
diferentes de um mesmo texto.
Lembremo-nos das guerras religiosas entre, por exemplo, católicos e protestantes, que, com
diferentes interpretações da mesma Bíblia, nela encontraram justiﬁcação suﬁciente para chegar
a algo tão extremo como travar
uma guerra. Estas guerras buscando justiﬁcação em diferentes
interpretações do mesmo texto

não são exclusivas dos cristãos
nem sequer das guerras de religião. Durante a designada “Guerra Fria”, os blocos “ocidental” e
“soviético” acossavam-se com
as suas interpretações da Declaração Universal dos Direitos
do Homem (DUDH): um bloco culpando o outro por atentar
contra os direitos civis e políticos,
o outro bloco culpando o primeiro pelo desrespeito pelos direitos
sociais. Aprendemos daqui que
não basta dispor de um texto por
mais consensual, claro e inequívoco que ele se apresente: sempre,
esse texto será palco de múltiplas
interpretações e será usado para
legitimar posições que se encontram em campos opostos.
É consensualmente reconhecido

que os Direitos Humanos são
uma unidade indivisível (não se
pode aceitar e “escolher” só alguns
deles…), interdependentes (só o
reconhecimento cabal de todos
os direitos assegura a existência
real de cada um deles) e universais (devem aplicar-se a todos os
indivíduos e a todas as sociedades
políticas, sem exceção). Destas
características dos Direitos Humanos, é certamente o seu carácter universal que mais é ameaçado
hoje em dia. A grande pergunta e
o grande desaﬁo neste aspecto é:
“Os Direitos Humanos são mesmo universais?”
Sabemos da complexidade da resposta: no plano mundial, o mapa
do cumprimento efectivo dos Direitos Humanos é extraordinaria-

Para prevenir a tragédia

F

aço esta ginástica exactamente há 13 anos,
duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, mas religiosamente estou cada
vez mais contrariado com o facto de que
apesar disso ainda continuo a encarrar este ritual
com muito nervosismo e insegurança.
Sei que o comboio parte inexoravelmente às 6:00
horas da manhã, sei que ele não vai nunca esperar
por mim, sei também que para chegar a tempo
ao terminal dos CFM na baixa tenho que sair de
casa às 4:30 horas. Fazer uns 15 minutos a pé
que separam a minha casa da paragem do “chapa, junto às mangueiras no bairro de Bagamoio.
Aturar 45 minutos de solavancos nos bancos do
Toyota Hiace, descer e caminhar 10 minutos para
comprar o bilhete e embarcar. Mas, apesar disso e
de ter que acordar às 3:00 horas da manhã e tentar
fazer tudo com método, nunca consigo afastar da
minha mente o fantasma do atraso e do terror que
ele me inspira.
Vivo com dois netos, um casal de sete e cinco
anos de idade e uma sobrinha, órfã do meu irmão
que trabalhava nas minas da “Djon“.
De 17 anos de idade, é quem na verdade toma
conta dos pormenores do dia-a-dia no meu lar.
Ela tem sido impecável em tudo o que diz respeito a isso e no facto também de, até agora e apesar
de todos os sacrifícios que a vida nos exige, não
me ter ainda desiludido na escola. Podia muito
bem por isso mesmo deixar os meus netos, que
são seus sobrinhos, inteiramente entregues às suas
mãos: para lhes dar o banho, vesti-los, dar-lhes
qualquer coisa para comer e levá-los ao jardim da
infância.
Sei que ela se sairia muito bem, mas não tenho
coragem de delegá-la essa missão, ou por falta
de imaginação da minha parte, ou por mesquinhez de sentimento, ou ainda por inexplicável e
escondido sentimento de complexo de inferioridade. Então vejo-me na obrigação de acordar a
hora que acordo, multiplicar-me pelos cuidados
matinais aos netos, cuidar de mim e pôr-me pron-

ta para ir fazer a viagem de comboio até ao meu
destino, Joanesburgo, de onde, de cada vez que
vou, devo voltar com um monte de roupa, produtos de higiene, principalmente femininos, que
levo de encomenda por parte da minha clientela,
que embora não seja muito pontual a pagar e às
vezes acontece não pagar, nunca me tem sido ﬁel,
sem sofrer grandes abalos na sua manutenção.
Os meus momentos de grande alegria são quando
de regresso chego à casa inteira e sem ter sofrido
danos, nem físicos e nem materiais, ao longo da
viagem. Não é motivo para menos, nesta época
em que os pilha-galinhas urbanos actuam impunemente e com um a vontade quase insultuoso.
Na verdade, aquilo que gasta mais tempo nos
meus preparativos é o período que levo para me
vestir. Porque depois de colocar as primeiras peças
de roupa interior e antes de colocar o que vem
por cima de tudo, tenho que intermediar um par
de calções. É nesses calções onde escondo todo o
meu dinheiro para a viagem.
O que trago na carteira de mão são os trocos para
o “chapa“, para o comboio e às vezes uma sandes e
um refresco na paragem em Ressano Garcia. Tenho os meus momentos de paz e serenidade para
comigo própria, quando às sextas-feiras, ao cair da
noite, recebo a visita do meu companheiro com
quem passo a sexta, o sábado e domingo à noite
entre pequenas discussões a propósito de pequenas coisas.
A recolha a meio da noite para o quarto que
compartilhamos uma vez por semana e as nossas
conﬁdências, ele como homem casado ainda com
ﬁlhos e netos e eu mulher desencantada dois anos
mais nova do que ele, uma vez que faço 50 anos
daqui a três meses e temos em comum a promessa mútua e inquebrável de nunca vivermos sob o
mesmo tecto a tempo inteiro.
Como se diz em changana “cometer duas vezes o
mesmo erro é uma tragédia”, para quem o comete
claro!

mente decepcionante. Darei cinco rápidos exemplos: 1) existem
milhões de pessoas que vivem sob
regimes ditatoriais, 2) existe no
século XXI escravatura e tortura,
3) largos extractos populacionais
são refugiados do seu país (batemos recentemente este triste
recorde), 4) o acesso à educação,
saúde e subsistência básica é ainda inacessível para uma maioria
da população mundial, 5) há milhares de milhões de pessoas em
situação de pobreza extrema. Isto
no panorama mundial. Mas…
como se comporta a universalidade dos DH entre nós?
Frequentemente, ouvimos opiniões que procuram ligar os Direitos Humanos não a um direito
universal e inalienável mas a uma
condição de merecimento. Assim,
não bastaria ser pessoa para usufruir dos Direitos Humanos, seria preciso um julgamento sobre
o merecimento que essa pessoa
deveria ter para poder usufruir
deles. Os Direitos Humanos
têm que ser merecidos? E qual
é o patamar a partir do qual eles
se encontram satisfatoriamente
exercidos?
Vejamos por exemplo o caso da
Educação. Dizer e cumprir que
“Todos têm direito à educação”
(art. 26.º da DUDH) é louvável
mas… têm direito até que nível
de Educação? E a formação proﬁssional é um direito? E a educação de qualidade é um direito? E
o apoio em caso de diﬁculdades
escolares, é um direito? E a escola
a tempo inteiro é um direito? E a
educação Inclusiva é um direito?
Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência
(ONU, 2006), introduz-se um
conceito curioso que é o de rea-

sonable accomodations (traduzido
para português por “adaptações
razoáveis”). Curioso porque remete para uma interpretação do
que é “razoável” ou “satisfatório”
ou “adequado”. E, aqui, estamos a
pisar um terreno aberto a diferentes interpretações: o que é razoável para uns pode ser inaceitável
para outros.
E assim se juntam diferentes “ses”
aos Direitos Humanos. Direito
à Educação? Sim… e até onde?
Até haver meios, técnicos disponíveis, possibilidades, orçamento,
se estiver no tempo certo e no
lugar certo… Cada vez estamos
mais enfronhados nesta discussão dos “ses” e parece que muitas
vezes já desistimos de reivindicar
a inequívoca universalidade dos
Direitos Humanos. Direitos Humanos para todos, porque todos
têm uma dignidade intrínseca e
a possibilidade de realização autónoma e plena de projectos de
vida. Agora é tempo de lembrar
que direitos não têm “ses” e esta
palavra, “se”, está ausente dos
documentos fundadores, reguladores e inspiradores dos Direitos
Humanos. É muito importante,
no momento de crise de ﬁnanças
e de valores que estamos a atravessar, reaﬁrmar que não basta
um cumprimento formal, um “faz
de conta”, uns “serviços mínimos”
para assegurar a universalidade
dos Direitos Humanos. Precisamos de continuar a bater-nos por
Direitos Humanos que não sejam
uma cosmética, que não sejam só
uma formalidade. Densiﬁcar os
Direitos Humanos? Sim, é isso:
torná-los mais espessos, mais
complexos, mais sólidos, mais direitos e mais humanos. Sem “ses”.

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

Intervenção imediata

C

onfrontados com todo
o género de problemas
e de mazelas do dia-a-dia, apelamos desesperadamente à intervenção imediata de quem de direito.
Certa imprensa salienta o esforço heróico do dirigente A ou B
na resolução deste ou daquele
problema local, como, se assim,
o sistema ﬁcasse curado das suas
mazelas estruturais. Não poucas
vezes publicita-se em parangonas quanto o dirigente A ou B
ﬁca pesaroso com os problemas

388

que encontrou em suas visitas,
tomando de imediato medidas
proﬁlácticas. A nível popular,
não poucas vezes aparece a exigência imperativa da pessoa A
ou B para resolver problemas.
Mas o que está verdadeiramente em causa não é o problema X
na área da saúde, por exemplo, o
problema Y na actuação policial
ou o problema Z no rendimento laboral, mas uma situação estrutural na qual esses problemas
são, apenas, alguns ramos.
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Desertores, traidores políticos e
agentes ocultos em Moçambique"(1)

A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça

Por Pedro Júnior

1

.Ponto de partida
À medida que a corrida eleitoral caminha para a recta
ﬁnal, entre pré-campanhas
e outros eventos mediáticos típicos
destas épocas, um antigo fenómeno
nacional repete-se com mais força:
a apresentação pública de antigos
membros de partidos políticos que
abandonam ou desertam para se
juntar a outros, denunciando más
práticas, injustiças e maus exemplos, lançando acusações e às vezes
farpas para os seus antigos aliados e
desaconselhando a quem quer que
seja a se ﬁliar a tais formações políticas. Aconselham reiteradamente
a outros, ainda membros ﬁéis, a seguir os mesmos exemplos, às vezes
até garantindo que pela dimensão
da crise interna na sua formação
outros farão o mesmo.
Em outras alturas, talvez seria algo
normal e quiçá até nem seria notícia, porém agora merecem destaque e se repetem relatos destes
casos na imprensa nacional – que
dependendo da linha editorial/política que segue vê nestes episódios
importantes temas para o interesse
público, fazendo acompanhar os
anúncios com elaborados artigos
de opinião. Não sendo este fenómeno anormal, não se pode pôr
de lado a hipótese de alguns destes
casos terem contornos e ﬁns não
manifestos.
Se fosse no período imediato ao
ﬁm da guerra fria (início da década
de 1990), arriscaríamos a colocar a
hipótese de espionagem política,
sendo que alguns destes traidores
poderão não sê-lo de todo, ou então
com eles desertam outros cuja missão vai mais além do que reforçar
as ﬁleiras dos seus novos partidos.
Não obstante, lembremo-nos que
politicamente ainda não atingimos
a maturidade político-democrática,
e alguns destes velhos truques já
começam a ser usados nos nossos
países como novas formas de luta
político-partidária.
Portanto, a questão, ainda válida
para os dias de hoje, que levantaríamos seria: desertores, traidores
ou agentes ocultos, ou simples propaganda manipulatória com ﬁns
eleitorais.

2. Desertores e traidores
políticos
Politicamente, é visto como um desertor aquele indivíduo que abandona a sua formação ou entidade
política, para se juntar a outra, sendo por isso usado com frequência
como sinónimo de traidor na visão
dos que parmanecem ﬁéis à formação política.
Quando membros de um partido
político renunciam ou abandonam
os seus compromissos de lealdade
e pertença para com o grupo, são
considerados traidores. Eles revelam-se quando, na hora de tomar
decisões estratégicas, ou de avaliar

os ganhos e as perdas optam por
um posicionamento a favor dos
seus adversários. É uma das atitudes mais frias no campo político,
porém, é inerente a própria característica da política (astúcia, oportunidade, calculismo) e desde esse
ponto de vista é das acções mais
previsíveis neste campo e entre os
seus actores.
Traição política sempre foi presente na vida pública e política, um
comportamento recorrente entre
os políticos, aliás, basta lembrar
que alguns partidos, movimentos e
líderes políticos nasceram e emergiram a partir de um processo de
traição política. Abraça-se uma
nova causa e procura-se anunciar
publicamente como a mais acertada e alinhada com as prioridades
do povo. As referências modernas
desse fenómeno em Moçambique
remontam o tempo da luta de libertação nacional.
De entre os vários focos de discussão e questionamento sobre a traição, destaca-se a visão de corrupção pessoal e desprezível, para além
de eticamente se questionar se valerá a pena conﬁar num traidor, se
uma vez traidor poderá deixar de
sê-lo. Sobre a discussão e deﬁnição
de traidor político, há muito que
se diga, porém não sendo objecto
aqui tratado, limitamo-nos a situar
de forma simplista o que é e o que
pode ser um traidor político.
Para um partido que se pretende
manter no poder, ter como reforços
desertores provenientes de formações políticas que já estiveram nos
órgãos máximos de governação
de determinada área de jurisdição
signiﬁca muito do ponto de vista
estratégico-eleitoral.
Igualmente, para uma formação
que pretende alcançar o poder,
adquirir como reforço antigos
quadros nacionais, ou antigas lideranças nas diversas áreas de um
partido no poder, faz uma diferença enorme do ponto de vista de
informação privilegiada, para além
de estratégias de actuação e alguns
segredos internos.
Porém, quando se trata do jogo político, nem tudo deve ser visto de
forma tão simples, taxativa, linear
e automática. É que, bem mais do
que reforçar as ﬁleiras dos seus novos partidos, os desertores também
podem realizar outras actividades
com motivações, orientações inconfessáveis e ﬁns ocultos. Em vez
de simples desertores ou traidores,
podem ser também e essencialmente agentes ocultos.

3. Dos agentes ocultos
Um agente oculto ou espião é um
inﬁltrado numa organização com
o objectivo de servir uma outra.
Pode dedicar-se tanto a actividades
ilegais (espionagem, destruição,
sabotagem, rumores e provocação)
como a acções legais (quando se
trata de agentes da polícia nas or-

ganizações criminais).
Enquanto no primeiro caso, o
agente inﬁltra-se sob pretexto de
desertor, ou às vezes é mesmo um
membro interno da organização,
mas que é contratado para conhecer melhor a organização por dentro, suas formas de actuação, suas
estratégias e seus planos futuros,
em benefício de outra organização, agindo por forma a sabotar,
instigar discórdias ou destruir essa
organização, no segundo, o agente oculto tem autorização judicial,
mandato legal para investigar o
crime por dentro da organização,
com os limites constitucionais garantidos e vai exercendo as suas actividades por forma a reunir provas
suﬁcientes para que os organismos
de justiça acusem e julguem.
A predisposição para agir de má-fé
e de forma a provocar dano à organização é um dos aspectos básicos que diferencia os dois casos de
agente oculto.
Os primeiros podem facilmente
ser reconhecidos pelo acto voluntário de abandonar um partido e se
ﬁliar ao outro, por supostamente se
identiﬁcar com este. Os traidores
facilmente são identiﬁcados através
da quebra da lealdade e disciplina
partidária, abandono dos ideais do
partido para se juntar a outro com
todo o manancial informativo e de
experiência que pode ser mais-valia e reforço da estratégia do novo
partido contra o seu antigo.
Por sua vez, os agentes ocultos podem não ser nem facilmente identiﬁcados nem reconhecidos. Numa
primeira fase, diﬁcilmente se lhes
descobrem as reais intenções, aliás,
muitas vezes mal se levanta essa hipótese. E como o ﬁltro partidário
para novos membros, ou nem sempre se aplica ou quase nunca se usa
em profundidade, facilmente os
partidos políticos podem receber
novos membros, novas ﬁliações,
novos reforços sem questionar as
reais intenções, quer manifestas
quer ocultas.

3.1.Tipos de agentes
ocultos
A partir da arte militar, o estratega
chinês de guerra, Sun Tzu, traçou
cinco perﬁs de espiões ou agentes
ocultos, que são usados por analogia para qualquer operação de espionagem, e que no caso poderão
ajudar a quem se interessar a perceber a realidade política moçambicana:
t0TFTQJÜFTOBUJWPT BTFSFNSFDSVtados localmente, nas regiões e nas
áreas dos países a serem atacadas.
Uma vez ser tarefa difícil recrutar
este tipo de espiões, a estratégia
será sempre aliciar os seus membros com tratamento especial, propaganda, alimentação, medicação,
dinheiro e outros elementos com
os quais os indivíduos sintam que
obtêm ganhos diferenciados por
colaborar.
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e bem percebo, o cessar-fogo ainda não foi assinado,
no nosso país, por causa de uma foto.
A Renamo está farta de aﬁrmar que a sua delegação
tem mandato para assinar o cessar-fogo e o chefe dessa delegação garante que o pode assinar a qualquer momento.
Que o deseja assinar o mais rápido possível.
Então porque não foi ainda assinado?
Não foi assinado porque o Governo diz que a assinatura tem
que ser feita pelo Chefe de Estado e pelo dirigente da Renamo, Afonso Dhlakama, em Maputo. Para ser tirada a foto do
aperto de mão entre os dois líderes.
Parece brincadeira, mas não é.
A posição do Governo implica que Afonso Dhlakama saia da
clandestinidade antes de o cessar-fogo ser assinado. Portanto,
numa fase em que, teoricamente, as duas partes ainda estão
em guerra. Em que ainda pode haver combates, com mortos e
feridos. E nada garante que um desses mortos não seja Afonso
Dhlakama, “por acaso” presente no local onde se desenrolou
um combate, a caminho de Maputo.
Até onde me parece, sem o cessar-fogo assinado não virão ao
país os observadores militares internacionais e, dessa forma,
não haverá nenhuma força credível de interposição entre as
forças governamentais e as da Renamo.
E a escabrosa armadilha que foi armada ao porta-voz de
Dhlakama não augura nada de bom para o próprio dono da
voz se o conseguirem apanhar a descoberto.
Na prática, um tal encontro não é necessário para nada a não
ser para a tal foto do aperto de mão ou do abraço. Tudo o que
havia para negociar já o foi e já chegaram a consensos. Não há
nenhum assunto pendente que necessite de ser debatido pelos
dois dirigentes para o processo seguir em frente.
Estamos, por conseguinte, com a Paz pendurada no clique de
uma máquina fotográﬁca. Ou de muitas.
O que pode ser um risco de novas mortes. E de quem será
a responsabilidade se novas mortes acontecerem antes de o
cessar-fogo ser assinado?

t0TFTQJÜFTJOUFSOPTTÍPPTJOEJWÓduos com conhecimento, informação e um relativo poder de inﬂuência sobre as populações, podendo
ser líderes locais, políticos, militares, funcionários, religiosos, etç.
Com estes, tal como os anteriores,
deve-se subornar e comprar a sua
capacidade de inﬂuência para criar
intrigas e confundir as populações
locais.
t 0TBHFOUFTEVQMPTTÍPJEFOUJmcados entre os espiões e agentes de inteligência inimigos e
recrutados novamente em função dos novos interesses. Estão
dentro de uma organização porém servem a outras.
t 6NRVBSUPUJQPTÍPPTEFOPNJnados agentes ocultos descartáveis, inﬁltrados com a missão
de espalhar boatos, desinformação, disseminar planos falsos
para confundir, semear o medo

e destruir as ideias dos adversários. Estes às vezes podem
ser detectados, desmascarados
porém diﬁcilmente se descobre
para quem estão a serviço.
t 6N ÞMUJNP HSVQP Ï EPT EFnominados espiões ﬂutuantes,
que se confundem tanto com
os membros, porém com ﬂexibilidade suﬁciente para ver e
anotar todas as informações e ir
reportando a mesma altura de
tal forma que possa inﬂuenciar
o curso dos acontecimentos.
Todos os espiões têm recomendações e formação em técnicas para
recolher o máximo de informação
dos seus adversários, aliados, líderes, amigos, seguranças, estrategas
e agentes de inteligência (quando
existem), pois serão úteis para uma
boa tomada de decisões e (re)deﬁnição de estratégias.
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Processo eleitoral ao rubro

Oposição diz que os códigos de
conduta são para “inglês ver”
Por Eduardo Conzo

U

ma das principais queixas que tem
vindo a ser remetida aos órgãos de
administração da justiça pelos partidos políticos, em período de eleições, tem a ver com detenções arbitrárias
dos delegados de candidatura, exactamente
no momento da votação. Esta realidade voltou a verificar-se nas últimas autárquicas,
realidade que reavivou as preocupações dos
participantes, particularmente dos partidos
políticos da oposição.
Foi por causa deste cenário que os partidos
políticos voltaram a levantar este assunto na
reunião que teve lugar esta quarta-feira, na
cidade de Maputo. O encontro, convocado
pela Comissão Nacional de Eleições (CNE),
visava exactamente apresentar os códigos de
conduta para as eleições de 15 de Outubro
próximo.
Entretanto, apesar de os códigos de conduta
serem claros em relação ao comportamento
que deve caracterizar a conduta de cada entidade, incluindo os agentes da lei e ordem, os
partidos políticos da oposição avançam que o
código apresentado será apenas para “inglês
ver”.
Para estes, as autoridades policiais irão continuar a actuar à margem da lei e, muitas vezes,
por ordens expressas e favoráveis ao partido
no poder, a Frelimo.
Para eles, a actuação das autoridades policiais
visa simplesmente assegurar o famoso “enchimento de urnas” sempre a favor do partido no
poder.
Para André Magibire, mandatário nacional
da Renamo e Caetano Sabile do PLD (Partido da Liberdade e Democracia), o novo código de conduta não traz quase nada de novo
“até porque muitos aspectos apresentados já
constavam nos códigos anteriores mas nunca
foram cumpridos”.
“É o caso de detenções arbitrárias de delegados de candidatura que assistimos nas últimas
autárquicas por exemplo. Isso constitui uma
violação grosseira do artigo 71 da Lei 4/2013,
que contradiz o comportamento das autori-

dades policiais, na parte onde determina que
os delegados de candidatura não podem ser
detidos durante o processo da votação, a não
ser que sejam encontrados em ﬂagrante delito”.
Acrescentou, citando a lei que “em caso de
alguma infracção, o processo-crime que, por
ventura, for movido contra os delegados de
candidaturas só pode seguir os seus trâmites
legais após a proclamação dos resultados das
eleições em causa. Portanto, isso não constitui
nenhuma novidade porque sempre existiu em
normas anteriores mas nunca foi tomado em
conta”, acusou Magibire.
Para aqueles políticos, o que importa não é a
mudança constante das normas, mas sim fazer valer e cumprir as leis que existem. “Só
assim é que se pode repor a conﬁança pelos
órgão eleitorais”.
Reagindo a estas e outras inquietações, o presidente da CNE, Abdul Carimo, tranquilizou
os partidos políticos da oposição. Segundo
este, houve um trabalho da base de formação
visando incutir no seio da Polícia a necessidade de cumprir com as normas e agir de acordo
a postura necessária.
“Houve trabalho de formação aos membros
da PRM para que estes saibam desempenhar
o seu papel nesta votação”, assegurou o presidente da CNE.
“E é por isso que vos peço para que sejam optimistas. É preciso perceberem também que
o sucesso destas eleições depende do envolvimento de todos nós, incluindo ao partidos
políticos”, frisou Carimo.
Tal como o anterior, o novo código de conduta preconiza que é obrigação da Polícia saber
que, durante o seu trabalho, os delegados de
lista gozam de imunidade não podendo, por
isso, ser detidos, a não ser em ﬂagrante delito.
O código de conduta de delegados de candidatura e dos membros da assembleia de voto
também foi alvo de discussão no encontro,
onde foram apreciados igualmente o regulamento de utilização de lugares públicos para
a campanha e propaganda eleitoral, procedimentos de uso dos tempos de antes pelos
concorrentes, entre outros.
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“Existe relatório de contas, foi auditado pelo FPD”
$ÀUPD*LOEHUWR0HQGHVUHDJLQGRDRVFUtWLFRVTXHFRQVLGHUDP´QmRWHUQDGDSDUDDSUHVHQWDUµ
3RU3DXOR0XEDOR

O

Gilberto Mendes está zangado com a imprensa

modalidade e o resultado disso é
que nunca tivemos problemas de
justiﬁcar o dinheiro disponibilizado. Ganhámos no nosso mandato
duas piscinas olímpicas, foram
batidos novos recordes, descobrimos alguns nadadores vivendo na
diáspora, legalizámos a federação,
entre outras actividades”, destacou
a fonte.
Mendes garantiu ainda que a direcção cessante está na condição
de credora para com a federação,
tendo em conta que vezes há em
que alguns membros da federação
tiveram que usar o seu próprio dinheiro para resolver algumas ques-

tões inadiáveis.

´,PSXJQDomRSUHVVXS}H
UHVSRVWDXUJHQWHµ
A uma pergunta do SAVANA sobre as razões do atraso na divulgação dos resultados da impugnação,
Mendes disse ironicamente: “uma
impugnação pressupõe uma resposta urgente. Julgo que se está a
trabalhar no assunto, vamos aguardar”, aﬁrmou.
Anotou que o seu mandato nunca
foi contestado e que saiu de livre
vontade, mas optou por apoiar a
candidatura de Deolinda Mabote.
“Só quero dizer que a imprensa
está a ser manipulada pelas mes-

mas pessoas que no passado criaram o mal-estar na modalidade”,
ﬁnalizou.

$ÀQDORTXHIH]´HQWRUQDUR
FDOGRµ"
O cenário que se vive na FMN
teve o seu início na AG ordinária
(decorrida a 10 de Julho), cujos
pontos da agenda eram: a apresentação dos relatórios das actividades
e de contas do triénio 2011-2014
e a eleição de novos órgãos sociais
da agremiação.
O facto é que o ponto referente
à apresentação dos relatórios não
foi cumprido devido à reclamação
apresentada pela cidade de Mapu-

to, segundo a qual “não é possível
porque não recebemos os relatórios com 30 dias de antecedência”.
Esta reclamação foi apresentada também pelo Conselho Fiscal
(CF), justiﬁcando-se que “este é
o primeiro encontro deste género,
desde que Gilberto Mendes tomou
posse”, situação que espantou os
presentes.
Entretanto, Gilberto Mendes negou a acusação dizendo: “sempre
apresentei os relatórios de contas,
mas o CF é que nunca esteve informado por não ter gabinete próprio”.
A decisão tomada foi aceite por
“todos” e, adiada a apresentação
dos relatórios, seguiu-se o ponto
referente às eleições.
Terá sido neste ponto que a família
da natação começou a “fragmentar-se” devido, principalmente, às
irregularidades veriﬁcadas na eleição de Fernando Miguel (candidato da lista A), em que “o voto da
vitória” foi depositado pelo CND,
em substituição de Carlos Comé
(presidente da Mesa da AG e da
Comissão de Eleições) que concorria pela lista vencedora, votação
que ocorreu após uma concertação
de ideias entre o votante (CND),
MJD e o presidente da Comissão
de Eleições.

0RoDPEROD

Clássico à porta fechada

D

isputa-se, neste fim-de-semana, a 18ª jornada
do Moçambola, com
o Costa do Sol e Desportivo de Maputo a protagonizarem o clássico da jornada.
Porém, será à porta fechada face
ao castigo imposto aos canarinhos, pela Liga Moçambicana
de Futebol.

Separados por apenas dois pontos (Costa do Sol-25 pontos
e Desportivo de Maputo-23),
“os grandes” cruzam-se num
jogo atípico, na medida em que
será disputado à porta fechada,
tornando-se no “clássico mais
estranho”. Porém, este facto não
tira ambição e conﬁança das
duas equipas.
Os “canarinhos”, que atravessam
“bons dias” depois de eliminarem o HCB de Songo nos quartos-de-ﬁnal da Taça de Moçambique, antecedida por uma
vitória fora de portas diante do
Maxaquene (3-2) na última jornada, recebem os “alvi-negros”
que vêm de dois resultados negativos (eliminados pelo Estrela
Vermelha na Taça de Moçambique e derrotados (2-1) pelo Ferroviário de Maputo, reviravolta,
na última jornada.
Nelson Santos, treinador do
Costa do Sol, diz estar ciente

Ilec Vilanculo

Diz que as informações postas a
circular dando conta que aquele
organismo teria gazetado à reunião do passado dia 08 de Agosto não correspondem à verdade
porque “se for a reparar, só esteve
presente a Associação de Natação
da Cidade de Maputo (ANCM) e
a de Sofala não se fez presente, tal
como o Ministério da Juventude e
Desportos (MJD), concretamente,
a Direcção Nacional de Desporto
(DND), o Fundo de Promoção
Desportiva (FPD), para além do
Conselho Nacional de Desporto
(CND)”.
Mendes fez notar que ainda se
está a aguardar pela impugnação
que um dos candidatos à presidência daquela agremiação desportiva
fez, no caso vertente Deolinda
Mabote.
E mais: “não houve nenhum ano
em que dirigimos a FMN desorganizados”, disse, tendo esclarecido que algumas pessoas que
não participaram nos trabalhos
da federação surgem hoje numa
nova lista e: “não querendo esperar
pela resposta da Plenária da Justiça Desportiva, começam a faltar à
verdade”.
Mendes observa que o presidente
do Conselho Fiscal, Edson Chitsondzo, chegou a dizer que não
teve acesso ao relatório de contas,
mas “o relatório de contas sempre
ﬁca na federação e o mesmo foi
auditado e analisado pelo FPD
que é o dono do dinheiro.”
“Dizer que não teve acesso ao relatório de contas não corresponde
à verdade”, disse, para em seguida
esclarecer que o mesmo não foi
debatido na Assembleia Geral
(AG) ordinária porque o assunto
principal eram as eleições.
“Nós teríamos deixado que se
debatesse o relatório de contas
mesmo que esse ponto da eleição
se prolongasse noite adentro, mas
estávamos longe de imaginar que
esta nossa boa-fé seria mal interpretada, porque começaram a aparecer pessoas que nunca se tinham
envolvido em assuntos de natação
a nos denegrir”.
Algo desapontado, Mendes jura
(de pés juntos) que o seu elenco
credibilizou a federação, tendo em
conta que era gerida por uma comissão de gestão.
“Estamos com consciência limpa
de que tudo ﬁzemos em prol da

Ilec Vilanculo

presidente cessante da
Federação Moçambicana
de Natação (FMN), Gilberto Mendes, chamou,
há dias, a comunicação social
para esclarecer as contradições
que, vezes sem conta, têm sido
alimentadas, na sua opinião, pela
imprensa. Mendes conta que essas inverdades visam deliberadamente manchar o seu nome e desacreditar tudo o que fez em prol
da natação no país.

Pormenor do jogo Maxaquene - Liga

das diﬁculdades que irá enfrentar,
mas mostra-se conﬁante e preparado para “dar sequência aos bons
resultados”.
Por sua vez, o treinador do Desportivo de Maputo, Antero Cambaco,
afasta a ideia de que a equipa “não
está a atravessar bons momentos” e
aﬁrma que o jogo com o “canário” é
para “ganhar”.
Por sua vez, o “colosso” Ferroviário
de Maputo, com 17 pontos (11ª

posição), recebe, na Machava, o seu
homónimo de Nampula (31 pontos-2º lugar), duas equipas que vêm
de resultados diferentes (os “locomotivas” de Maputo eliminaram os
de Quelimane e os de Nampula ﬁcaram nos pés dos de Chiveve).
O Maxaquene, que vem de uma
derrota caseira frente ao Costa do
Sol, desloca-se ao terreno do Desportivo de Nacala, que também
perdeu com a Liga Desportiva de

Maputo. As duas equipas estão
separadas por três pontos, com
o Maxaquene a levar a vantagem
(25 pontos-6º lugar) e os “nacalenses” na oitava posição, com 22
pontos.
O Ferroviário da Beira recebe
no seu terreno a HCB de Songo, num dos jogos mais “electrizantes” da jornada. Na primeira
volta, as duas equipas empataram
a um golo e na Taça de Moçambique vêm de sortes diferentes,
com os “locomotivas” do Chiveve
na vantagem (eliminaram Ferroviário de Nampula).
O líder do campeonato (Liga
Desportiva de Maputo) visita o
Ferroviário de Quelimane, equipa que vem de uma derrota por
uma bola a zero diante do seu
homónimo da Beira.
Nos outros jogos da jornada, o
Clube de Chibuto recebe o Estrela Vermelha da Beira e o Ferroviário de Pemba bate-se com o
Têxtil de Púnguè.

5HVXOWDGRVGDSULPHLUD
YROWD
Têxtil de Púnguè 1-1 Fer. Pemba
E. Vermelha 0-0 Chibuto FC
Fer. Nampula 3-0 Fer. Maputo
Desp. Maputo 0-0 Costa do Sol
Maxaquene 4-0 CD Nacala
Liga Muçulmana 5-1 Fer. QuelimaneHCB Songo 1-1 Fer. Beira
Abílio Maolela
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FMF cede à pressão da mCel e viola seu regulamento
3RU$EtOLR0DROHOD

O

De acordo com o comunicado
nº 084 da Liga Moçambicana de
Futebol (LMF), datado de 31 de
Julho de 2014, os “canarinhos” foram punidos, ao abrigo do artigo
136 do Regulamento Disciplinar
daquela instituição, a pena de três
jogos à porta fechada e uma multa
de 20.000,00MT, devido aos distúrbios veriﬁcados no jogo diante
da Liga Desportiva de Maputo,

Ilec Vilanculo

Costa do Sol qualificou-se, no fim-de-semana
findo, para as meias-finais da Taça de Moçambique, mercê de um empate diante do HCB de Songo (0-0), após
uma vitória a um golo na primeira
mão. Porém, a partida tornou-se
“polémica” ao ser transmitida em
directo na TVM, enquanto o anfitrião (Costa do Sol) cumpria o
primeiro jogo de castigo (dos três)
à porta fechada, em consequência
do “comportamento desportivamente incorrecto dos seus sócios
ou simpatizantes, durante o jogo
da 16ª Jornada (27.07.2014) do
Moçambola (diante da Liga Desportiva de Maputo)”, que terminou empatado a um golo.

Transmissão do jogo vira polémica

onde o técnico daquela equipa,
Sérgio Faife, foi atingido por garrafas de vidro e pedras.
Entretanto, este aspecto não foi
veriﬁcado durante o jogo da segunda mão da Taça de Moçambique, onde a Televisão de Moçambique (TVM) fez a transmissão,
em directo, da partida, violando o
artigo 36 do Regulamento da Federação Moçambicana de Futebol
(FMF), que estabelece: “é proibida

a transmissão radiofónica e televisiva das partidas à porta fechada”.
O director desportivo da TVM,
Sérgio Marcos, desdramatiza a
situação, aﬁrmando: “a realização
de jogos à porta fechada é um castigo aplicado aos adeptos e não a
comunicação social. Vários jogos
da Liga dos Campeões Europeus
têm sido transmitidos na televisão, sendo os disputados à porta
fechada”.

Marcos explica, igualmente:
“quando ﬁzemos a marcação do
jogo junto da FMF não tivemos
nenhuma contradição, principalmente pelo facto de tratar-se de
um outro tipo de competição”.
Por sua vez, o secretário-geral da
FMF, Filipe Johane, aﬁrma que
a transmissão do jogo esteve relacionada com “questões de marketing”, visto que “o patrocinador
(mCel) é exclusive e detentor da

competição”.
“A transmissão do jogo foi decidida na manhã de domingo, a pedido exclusivo do patrocinador, tendo a consciência de que estávamos
a violar a lei. Também ﬁzemo-lo,
tendo em conta que se tratava
de um outro tipo de competição,
apesar das decisões de uma competição serem válidas noutra”,
justiﬁcou-se Johane.
Questionado acerca do impacto da imposição das “marcas” no
(in)cumprimento da norma e no
desenvolvimento do desporto, o
Secretário-Geral da FMF disse:
“quando o legislador estabeleceu
essa norma não tinha equacionado
estas questões”.
Por sua vez, a mCel ignorou o caso
e não quis dar explicações.
“Não fomos consultados pela
FMF sobre este assunto”, dizia
uma curta nota enviada pela direcção da operadora de telefonia
móvel à nossa redacção.
Recordar que os “canarinhos”
cumprem, no próximo ﬁm-de-semana, o seu segundo jogo à porta
fechada, recebendo o Desportivo
de Maputo, para a 18ª jornada do
Moçambola.

Napipine conquista Copa Coca-Cola

A Escola Secundária de Napipine conquistou a prova ao derrotar
na ﬁnal o seu adversário da Província de Maputo por 3-0, com
Clisinan a fazer um “hat-trick” e,

Ilec Vilanculo

C

aiu, na última terça-feira, na cidade de
Maputo, o pano sobre
a X edição do torneio
de futebol sub-17, denominado Copa Coca-Cola – 2014. A
Escola Secundária de Napipine
(Nampula) sagrou-se campeã
ao derrotar na final a sua adversária de Infulene (Maputo). Em
terceiro lugar ficou a Escola Secundária de Inhamissa (Gaza),
que levou a melhor sobre Heróis Moçambicanos (Tete). Os
prémios de melhor jogador e
melhor marcador couberam ao
jogador Clisinan Edmundo de
Carvalho também de Napipine.
Por outro lado, Édipo Gelvino
Macanza, da Escola Secundária
de Inhamissa (Gaza) levou a melhor como o guarda-redes menos
batido.

Aqui estão os vencedores da copa

consequentemente, eleito homem
do jogo.
Desde cedo, Napipine mostrou a
sua qualidade, porém, embora o seu
adversário tenha tentado reagir ao
longo da segunda parte, não conseguiu triunfar perante um adversário
inúmeras vezes catapultado pelo
talentoso Clisinan.

No jogo de apuramento do terceiro classiﬁcado, a turma da Escola
Secundária de Inhamissa (Gaza)
levou a melhor diante da Heróis
Moçambicanos (Tete), vencendo
por 4-0.
No que tange à premiação, o campeão (Escola Secundária de Napipine – Nampula) levou o prémio

maior de 300 mil meticais, o dobro
do valor conseguido pelo segundo
classiﬁcado (Escola Secundária
de Infulene – Maputo Província),
que recebeu um cheque de 150
mil meticais, enquanto o terceiro
classiﬁcado (Escola Secundária de
Inhamissa) recebeu o valor de 90
mil meticais, menos 60 mil meti-

cais que o seu antecessor.
No capítulo individual, o camisola 7 de Napipine, Clisinan Edmundo de Carvalho, destacou-se
ao vencer os títulos de melhor
jogador (15 mil meticais) e melhor marcador (30 mil meticais).
A cerimónia de encerramento
teve lugar na tarde da última
terça-feira, no campo do 1º de
Maio, na cidade de Maputo, e
contou com a presença de diversas individualidades com destaque para António Munguambe,
Director do Instituto Nacional
de Desporto; o Director da Juventude e Desporto da Província
de Maputo; Directora de Marcas
da Coca-Cola, Cátia de Sousa; e
o actual seleccionador Nacional
Sub 17, Dário Monteiro.
Para se juntar à festa nacional
da juventude e agraciar o momento, o músico moçambicano
Ziqo emprestou a sua voz e alguns passos de dança ao público,
encerrando em grande a competição que teve início em Abril e
promete voltar em 2015. Abílio
Maolela
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4ª Edição do More Jazz Series
Por Abdul Sulemane

O

More Jazz Series, cujo mentor é
o conceituado artista e etnomusicólogo Moreira Chonguiça, é um
evento de cariz moçambicano, cuja
finalidade é promover o turismo cultural,
valorizando o património artístico do país e
apostando no intercâmbio internacional. O
mesmo realiza-se todos os anos tradicionalmente no mês de Agosto.
O More Jazz Series vai acontecer pela quarta vez consecutiva. O primeiro concerto terá
lugar no dia 22 de Agosto, no Polana Serena
Hotel. A ﬁgura de cartaz para o concerto do
Polana Serena Hotel será a cantora do Benin e embaixadora da UNICEF, Angélique
Kidjo, que vai lançar o seu mais recente disco
intitulado Eve e uma autobiograﬁa intitulada Spirit Rising: My Life, My Music, escrita
com Rachel Wenrick, publicada por Harper
Collins. The Moreira Project, liderado por
Moreira Chonguiça, Filipe Mukenga, de
Angola, são outros astros musicais que irão
passear a classe no Salão Nobre do Hotel
Polana com capacidade para acolher 350 espectadores.
More Jazz Big Band, um dos mais recentes

Por Luís Carlos Patraquim
projectos criados por Moreira Chonguiça,
que integra crianças e jovens que têm a oportunidade de aprender e expor o que sabem,
terão a honra de partilhar momentos especiais no palco do Polana com as ﬁguras de
cartaz. O More Jazz Big Band tem como
Embaixador o Professor Orlando da Conceição e o americano Ernest Dawkins.
No segundo dia, 23 de Agosto 2014, o concerto será realizado no Porto de Maputo –
Terminal de Cabotagem, na baixa da cidade
de Maputo. No Porto de Maputo, para além
de Angélique Kidjo, The Moreira Project, Filipe Mukenga, vão também actuar os artistas
Walter Mabas, John Hassan “Hassanadas”
que fará lançamento do seu disco, Kuche´s
Quintet, Aurélio Project, Stélio Mondlane
Project, Galtons, Yoca, MoreJazz Big Band,
DJ Euphonik e DJ Serito (Dj oﬁcial do More
Jazz Series).
No dia 31 de Agosto, a festa do jazz e música
moçambicana será no Ricatla-Marracuene,
no encerramento da FACIM, que este ano
assinala o seu 50o aniversário. Angélique
Kidjo, The Moreira Project, DJ Euphonik e
músicos moçambicanos vão fazer a festa encerrando a edição especial da FACIM.

More Jazz Series é um espaço de intercâmbio e promoção do turismo cultural

O sangue futuro*

J

á a erva cresce nos detritos e sobram os carros on the road,
Ao longe, o tijolo grená de Joburg.
Walt, era contigo que queria estar, mais o Allen,
Porque há um uivo e a pederastia das cidades,
A exogamia das cidades,
Os arranha-céus copulando as casas baixas, os tectos encardidos,
As arquitecturas no trottoir, as putas fosforescentes, anjas
sangrando a noite entre as pernas, atentas aos motores de Detroit;
Allen, o que tu cavalgaste, esfregando o rabo místico na cabeça de Buda,
Rouquejando um Kadish com o beat do tesão pelo Solomon, as cabeças,
As cabeças congestionadas pelo aﬂuxo do sangue e a medida do êmbolo,
Como se fosse o eixo do Universo e o delicado Cálamo do velho W W!
O que ele sabia, sacerdote da Erva, o corpo eléctrico estremecendo as savanas da
Alma,
Atento ao resfolegar dos bisontes assassinados com uma criança aos pinotes
Saudando as cidades inclinadas, os jardins monogâmicos onde as esposas lambem as
folhas caducas e aconchegam os gatos com as couves da espera;
Porque há Inverno em Joburg e um desvairado vento em Maputo,
A ﬂoração de Agosto batendo no zinco, os punhais dissecando a fome,
Os sumarentos four by four na transﬁguração das kalash;
A emboscada é uma dança carnal invocando a noite antiquíssima,
A que desce e para sempre trasvestida
- ó voz da luz ronronando o que já foi um eriçado medo!
Allen, olha que o Whitman também gostava de tanjarinas
E dorme, oh… se dorme, tolhido entre as portas do Hotel Central,
Ele sabe dos anjos que vão chegar:
Um Rui, chorão e lúcido, lambuzado de mangas verdes e o sal da espera, a Ana Maria
com a soruma lírica, o Mutimáti ao grabat dos limões, A Alba coreográﬁca no cansaço
da madrugada, o Zé regressado da Trístia do olvido, o João nos últimos novos acordes
da balada do Alto Mahé, cerimoniosamente hindu e china, cortejando a Noémia bela,
o Reinaldo convulsionado menino no convés da angústia, eles todos e os molwenes
invisíveis,
Conjurados para estancar o sangue futuro
*Por lamentável erro de paginação este poema saiu erradamente na edição passada com o
antetítulo “José Pinto de Sá”. Nesta edição republicamos o poema com pequenas alterações
do autor.

“Mãos de mar, Barcos de Vida” na AMF

A

Associação Moçambicana de Fotografia acolhe de 28 de Agosto a 14
de Setembro a exposição de fotografia do fotojornalista Naíta Ussene intitulada Mãos de mar, Barcos de Vida,
constituída por 64 fotografias. Naíta Ussene,
profissional do fotojornalismo, aprendeu
com os grandes mestres que foram Ricardo
Rangel e Kok Nam na câmara escura da histórica revista Tempo o segredo das focagens
e das revelações a preto-e-branco e a cores e
que agora, veterano e com várias exposições
fotográficas já realizadas, vem-nos expor sua
arte e sua alma de Homem nascido à beira-mar. “A ideia surge porque tenho muito
material sobre pesca artesanal. Por todos os
sítios por onde tenho passado e tenha o mar
faço fotografias sobre a pesca. Faz parte da
minha vida. Nasci no litoral, vivi na base do
mar, venho do mar”, explica Naíta Ussene.
Naíta Ussene faz, na verdade, uma narrativa
por imagens que, para além da beleza estética
que ostentam, mostram-nos também percursos nem sempre fáceis para o tamanho da
vida a partir deste Índico oceano repleto de
história e estórias. “Algumas pessoas incentivaram-me para expor, a exemplo de Humberto Torsan e Flávio Minete que ajudaram
na questão do patrocínio que veio da Ernest

A exposição aborda as vicissitudes dos pescadores moçambicanos

and Young e da Hidroeléctrica de Cahora
Bassa. Este material não é para ﬁcar comigo.
É para ser exibido aos apreciadores”, disse o
fotógrafo.
Este homem, este ser humano, herdeiro genético de artistas e pessoas de outros ofícios
obreiros do sultanato de Angoche, hoje já
maduro e de experimentado dedo clicador do

mundo-natureza que o rodeia, resolveu desta
vez brindar-nos com o seu mar, um mar-praia
de redes e barcos, de peixes e pescadores. E,
consciente da dimensão do litoral do país,
não se ﬁcou por Angoche e trouxe para esta
exposição esse mundo de brisa e sal de outras zonas de Moçambique, incluindo Beira
e Maputo. “Todos os pescadores passam pelo

mesmo perigo, independentemente do lugar
onde estejam a exercer o seu trabalho. A mostra exibe imagens de pescadores de Angoche,
Beira, Pemba e Maputo”, conta.
O fotógrafo constatou que os pescadores têm
técnicas diferentes para exercer a sua actividade. Este labor de encantamento, este trabalho secular pelos caminhos ondulados de sal,
são fruto e testemunham a arte fotográﬁca
do jornalista, homem da imagem de olhos
sempre atentos por detrás da câmara e das
lentes focadas com mestria. “Em Inhambane,
concretamente Inhassoro, os pescadores usam
tractor para puxar a rede. Talvez seja essa a
diferença que encontrei entre os pescadores
fotografados”, destaca.
As formas de captura têm causado conﬂito
entre os pescadores nativos e os migrantes.
Deste modo, o artista convida-nos a mergulhar nesta sua maravilhosa estilística incónico-discursiva para que sintamos e nos sensibilizemos com o vibrar da faina pesqueira e
também que nos alimentemos do belo da sua
arte, íris-alma repleta de natura. “Os pescadores de Angoche estão a emigrar para Sofala.
Os de Angoche usam redes longas e no sul
usam curtas. Houve conﬂitos no Macaneta
por causa da rede longa e as estruturas locais
tiveram que intervir para apaziguar a situação”, ﬁnaliza. A.S

Dobra por aqui

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1076   DE AGOSTO DE 01

2

Savana 22-08-2014

SUPLEMENTO

Savana 22-08-2014

3

OPINIÃO

Savana 22-08-2014

27

Fernando Manuel (Texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)

A Maré dos 60

E

stamos na vaga dos 60 anos de idade, pode se ﬁcar com a impressão de
que no mês de Agosto, que é dominado pelo signo leão, nasceu mais
gente do que em todos os outros meses do ano. Mas é evidente que não e
mesmo que isso fosse verdade seria quase impossível prová-lo aqui.

A coisa resulta da coincidência de nos últimos dias o tema “60 anos de idade“
ter sido badalado um pouco pelos jornais com que lidamos todos os dias, ou todas as
semanas, a propósito de aniversariantes diferentes.
Continuamos com a saga para ir de acordo com a maré que vem em jeito, porque no
ﬁm-de-semana passado houve uma celebração para assinalar a passagem dos 60 anos
do PCA da Mediacoop, Fernando Lima, que se vê na foto a brindar com ar radiante,
ladeado pela esposa e ﬁlha...
Não só entre família, mas também colegas de escola, de serviço e amigos. Podem se
ver todas as caras dos presentes, mas seria fastidioso nomeá-los um por um. Seja como
for e para citar, podemos falar de Armindo Chavana, Miguel Bila, Francisco Carmona,
Edson Bernardo, Naíta Ussene e Fernando Manuel na companhia das esposas, claro
alguns deles.

Pj.Azmeida

Dá-se como certo que a vida e o seu ﬂuir, justamente por isso, não tem princípio
nem ﬁm. Na verdade, ela anda às voltas como diz Gabriel García Márques, escritor
colombiano que o demonstrou magistralmente nos seus “100 anos de solidão“. Entre
mim e Alfredo Libombo existe uma relação de “ir e vir“ mútuos. Conhecemo-nos ainda
na primeira metade dos anos 90, quando juntos fazíamos parte da equipa que estava a
assistir aos primeiros tempos de existência do jornal SAVANA. Para além da redacção,
convivi muitas vezes com ele em horas de ramboia aqui ou no bairro de Chamanculo,
onde ele tinha uma casa de pasto, negócio de família. Depois desaparecemo-nos durante
anos e agora recentemente voltamos a ocupar durante muitas horas o mesmo espaço que
a redacção do SAVANA nos oferece dia após dia. Recém-regressado de uma passeata
pelas terras do rand, numa zona agrícola, está a contar-me as novidades.

Naíta Ussene

Foi uma surpresa que não diria agradável, mas de qualquer forma fortiﬁcante quando
descobri aqui Victor Marrão, delegado do Instituo de Comunicação Social na província
de Tete, a ser condecorado pelo governador Paulo Auade. Não se trata de saber o porquê
nem que tipo de medalha lhe foi colocado ao peito, o que é certo é que o Victor Marrão
(Vitó para os seus amigos) é tão de Tete como os grandes monumentos de pedra que se
vêem na margem esquerda do rio Zambeze, quando se está do lado de cá. Por exemplo,
na explanada da Almadia onde sempre é agradável uma tarde, manhúnguè de verdade, e
não é por ter nascido na ex-vila Calda Xavier, hoje Cambulatsitse.

Pj.Azmeida

São dois nomes que embora de formas diferentes têm a sua passagem marcada sempre
que se fala de paz em Moçambique, mas em épocas extremamente diferentes. Desde
Roma até ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Trata-se do bispo Emérito
da Diocese da Beira, Dom Jaime Gonçalves, e José Pacheco, chefe da delegação
governamental ao diálogo político com a Renamo, que tem a conﬁguração de ser um
parto difícil e de alto risco. Esperemos que tudo corra bem e de acordo com aquilo que
as partes envolvidas com direito à palavra pública nos têm vindo a engravidar o cérebro
a toda a hora.

À HORA DO FECHO
www.savana.co.mz
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t 0TWFOUPTEP/PSUFDPOUJOVBNBTPQSBSFNEJGFSFOUFTEJrec©·es mas afunilam-se no terminal sino-moçambicano
que faz mossa aos exportadores e sobretudo aos agricultoSFT%J[TFRVFBHFTUÍPEP1PSUPEF/BDBMBUPSOPVËNFTB
de conversações para encontrar uma solução “baralhar as
cartas e dar o mesmo jogo”. Perante o empata, será que o
deus ematum, que também dá despachos para os esquemas kudumbistas, pode pôr termo a esta pouca vergonha
que nos faz marcar passo no “doing business” do ministro
das camisetes frel?
t &QPSGBMBSFNGSFMFOPTFVDBOEJEBUP DPNFÎPVBDJSDVMBS
esta semana mais uma sondagem eleitoral que está a trazer dores de cabeça para o estado maior dos camaradas.
Com o candidato a dar mel pelo exterior, o puto Daviz
MFWBBNFMIPSFN/BNQVMB .BQVUPDJNFOUPFOB"OHØOJB0QBJEBEFNPDSBDJBDPOUJOVBNBJTQBSBUSÈT NBT
espera-se que quando sair da serra, outro galo cantará…

PJ cria observatório de
recursos naturais

O

Parlamento Juvenil (PJ)
vai lançar, nos próximos
dias, o Observatório Nacional dos recursos natu-

rais.

A iniciativa tem por objectivo activar um amplo debate nacional com
vista a despertar os moçambicanos
sobre a necessidade de se informarem sobre o destino dos ganhos
provenientes da exploração dos recursos naturais.
Segundo Salomão Muchanga, presidente do PJ, a medida tem ainda
por objectivo a criação duma sociedade sem explorados nem exploradores.
0 QSPKFDUP  B TFS EFTFOWPMWJEP BP
nível nacional mas com maior enfoque para zonas de exploração dos
recursos, tem o pressuposto básico
de que os recursos naturais têm de
servir para a emancipação económica dos moçambicanos, sobretudo jovens, e não se limitar apenas a
um grupo de pessoas com o poder
decisório.
i0 0CTFSWBUØSJP EPT SFDVSTPT OBturais é uma reﬂexão nacional permanente da juventude sobre o processo de exploração dos recursos
naturais”, disse.
0NFTNPJSÈBCPSEBSBRVFTUÍPEPT
contratos, receitas, legislação com-

petente, a questão das mais-valias,
oportunidades de negócios para os
moçambicanos, questões ambientais, ganhos das comunidades locais
entre outras questões relacionadas
com o processo de exploração.
Entende o nosso entrevistado que
B JEFJB EB DSJBÎÍP EP 0CTFSWBUØrio dos recursos naturais resulta
do facto daquela organização ter
concluído que, desde que arrancou
a exploração dos recursos naturais,
constata-se a ocupação agressiva da
terra sem benefícios para as comunidades.
i"JEFJBEP0CTFSWBUØSJPÏDPMPDBS
a juventude a pensar rápido para
que Moçambique seja diferente dos

países cuja riqueza virou maldição.
Estamos a falar de uma nação onde
haja algo para todos e não tudo
para alguns”, frisou.
0 0CTFSWBUØSJP EPT SFDVSTPT OBturais terá peritos especializados
em várias áreas desde a económica,
ambiental, ciências sociais e técnica. Estes peritos irão desenvolver
actividades de forma rotineira para
depois emitir relatórios a serem
publicados anualmente ao nível nacional.
Segundo Muchanga, esta iniciativa
deverá promover o activismo económico dos jovens moçambicanos
com vista à equidade na distribuição da riqueza nacional.

t & OB DFOB EF FMFJÎÜFT RVFN UJSPV NBJT VN DPFMIP EB
cartola foi a comissão através do seu braço recenseador.
Aﬁnal havia mais de uma centena de milhar de eleitores
que andavam escondidos desde Maio. Resultado, quem
beneﬁciou foi Zambézia e Gaza ﬁcando a chuchar no
EFEP/BNQVMBF4PGBMB"PQPTJÎÍPBOEBBUFOUBËTNBOJgâncias dos números.
t 0EFQVUBEPEBNÈTPSUFOBTMJTUBTEF/BNQVMBBJOEBmcou mais complicado agora que ﬁcou sem mais dois lugares na “pátria macua”. Porque será que o homem, dia sim,
dia sim está de cara estampada na tv. Será que há um novo
“job” em vista?
t 2VFNFTUÈQPVDPQSFPDVQBEPDPNJNBHFNÏPCPTTEP
NBJT NFEJÈUJDP EJTUSJUP EP /PSUF EFTEF RVF DPNFÎPV P
eldorado do g£V0IPNFN BHBTUBEPDPNBTTBQJÐODJBT
dos de Maputo que rondam a zona há meses, tratou de
acusar ong e apaniguados de quizumbas e feiticeiros. Certamente que era tudo muito mais fácil no tempo do partido único. Era mesmo sr. administrador …
t 2VFNUBNCÏNDPOUJOVBDPNBCPDBOPUSPNCPOFyBUÏ
ﬁcar rouco, é o brasuca dos carvões. Para além dos números devastadores da sua companhia, o homem assestou os
canhões ao ministério do mano Chang, a propósito de
*7"4FHVOEPFMF TØBNPMBBSFDPMIFSQFMBTVBDPNQBnhia é bem maior que os milhões que foram anunciados
na escolinha do barulho. Será que ainda pode ser organizada uma audição parlamentar para ﬁcarmos a saber mais
TPCSFPTDBNJOIPTB[JBHPTEP*7"
t 7PMUBOEP ËT QPMÓUJDBT  BDFJUBNTF BQPTUBT QBSB TF TBCFS
RVBOEPFPOEFWBJBQBSFDFSPQBJEBEFNPDSBDJB0TFV
QPSUBWP[KÈTBJVEB#0 POEFFSBWJ[JOIPEPKPWFNEBT
quantias irrisórias, e promete que vai continuar a fazer o
que sabe e o que gosta. Mandar bombas verbais que deixam atazanados os seus opositores na frel.
Em voz baixa
t 'JDÈNPTBTBCFSQFMPDBDIJNCPRVFBFMFJÎÍPEFNBE#PC
não é para ser discutida. Será que é orientação para o G40
ou deve a orientação ser estendida a outros quadrantes da
“imprensa patriótica” ?

A gestão dos recursos naturais será monitorada através do Observatório
coordenado pelo PJ
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Action Aid celebra 26 anos
apoiando comunidades
A

Organização Não Governamental
(ONG)
Action aid Moçambique
escalou, na passada quinta-feira, a aldeia de Pazimane, no
distrito de Marracuene, onde se
juntou à comunidade local para
celebrar a passagem do seu 26º
aniversário.
Foi de forma diferente que os cerca de 40 colaboradores da Action
aid, sediados em Maputo, abandonaram o luxo dos escritórios
num dia festivo, para se juntarem
à comunidade residente na aldeia
de Pazimane, distrito de Marracuene, para em conjunto avaliarem o trabalho desenvolvido por
esta ONG neste ponto do país e
promover actividades de carácter
social.
Segundo Amade Sucá, director
executivo da Action aid, a escolha desta aldeia deve-se ao facto
de ser um dos locais onde desenvolvem as suas actividades,
que arrancaram em 1998 com a
construção de uma sala de aulas
com material convencional, para
a escola primária Pazimane, e que
hoje conta com mais duas salas de
material local. A escola primária
de Pazimane funciona com cinco
turmas de 1ª à 5ª classes, divididas
em dois turnos e conta com três
professores.
Sucá aponta que a sua instituição
tem se destacado ainda no apoio
às comunidades camponesas para
o aumento da produção, aquisição
de DUAT, promoção da participação das comunidades nos processos de tomada de decisão, como é
o caso dos conselhos consultivos
locais, na elaboração do plano e
orçamento e ainda na monitoria
da provisão dos serviços básicos
tais como saúde, educação entre
outros.
As festividades arrancaram com
um encontro com as populações,
realizado debaixo da sombra das
árvores, onde estas pediram uma
escola secundária à Action aid.
Tomás Mandlate, chefe do povoado de Pazimane, foi quem deu
a voz para pedir a construção de
uma escola secundária, visto que
as existentes naquele distrito

obrigam as crianças a percorrerem longas distâncias, facto que
contribui para desistências dos
alunos.
Mandlate, que louvou o trabalho
desenvolvido pela Action aid, pediu ainda a reabilitação das duas
salas de caniço da escola primária
da Pazimane, visto que nos dias de
chuva não há aulas.
Em jeito de resposta, os colaboradores da Action aid reabilitaram
na ocasião uma das salas com recurso a material local, por forma
que a chuva não inviabilize as aulas.
Mais ainda, Amade Sucá prometeu levar o assunto da construção
de uma escola secundária ao Ministério da Educação e aos seus
parceiros, mas disse também que
vai conversar com os parceiros da
União Nacional dos Camponeses,
para colocarem este pedido na
lista das prioridades da comunidade e apresentá-la aos políticos,
no âmbito da campanha eleitoral
prestes a arrancar.
O director executivo da Action
aid diz que esta é uma das melhores maneiras do povo apresentar
as suas necessidades aos futuros
governantes.
As comemorações desta efeméride foram marcadas ainda pelo
plantio de 40 árvores fruteiras,
registo de crianças dos zero aos
14 anos, apresentação de peças
teatrais, palestra sobre saúde, com
destaque para temas como HIV/
Sida, malária cancro da próstata,
palestra sobre a participação dos
cidadãos na planificação das actividades do distrito e ainda um
convívio com a comunidade local.
Volvidos 26 anos de actividade,
Amade Sucá considera que os
principais desafios da instituição
prendem-se com o emponderamento das organizações parceiras a nível nacional, pois está em
curso um processo de descentralização que vai culminar com a cedência das representações provinciais aos parceiros, de modo que
estas possam dar continuidade
aos projectos que desenvolviam
em conjunto.
De acordo com Sucá, a Action aid
vai passar a prestar apoio financeiro e assistência técnica.

Philips equipa maternidade
de Chókwè
Por Nélia Jamaldine

A

Philips em parceria
com o Ministério
da Saúde (MISAU)
disponibilizou,
na
passada quinta-feira, equipamentos hospitalares à maternidade do hospital rural
de Chókwè, na província de
Gaza, para a realização de
exames pré-natais, por forma
a reduzir os altos índices de
mortalidade infantil no país.
Em Janeiro do presente ano, as
duas entidades assinaram um
memorando de entendimento
no qual a Philips comprometia-se a equipar algumas unidades hospitalares nas zonas
rurais do país.
Assim, na passada quinta-feira, a Philips, uma empresa de
origem Holandesa, ofereceu à
maternidade do hospital rural
de Chókwè máquinas para fazer ecografias, monitores para
fetos e pacientes, ventiladores,

cobertores, para além de pinturas
da unidade sanitária.
Estes equipamentos visam essencialmente reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil, através de
rastreio e diagnóstico precoce de
problemas nas gestantes e fetos, nas
unidades sanitárias localizadas nas
zonas rurais do país.
Na ocasião, o director geral da Philips para África Austral, José Fernandes, referiu que a sua instituição abraçou esta causa com muito
agrado, pois estão em jogo vidas
humanas.
“É preocupação da nossa entidade
desenvolver e produzir equipamentos que se enquadrem no ambiente
e custos compatíveis ao continente
para que os mesmos e, em certa medida, diminuam as mais de 200 mil
mortes materno-infantis na África
Subsaariana”, disse Fernandes.
Por seu turno, o médico chefe provincial de Gaza, Bertur Chombe
Alface, enalteceu a iniciativa e fez
saber que os novos equipamentos

vão minimizar o sofrimento
dos utentes daquela unidade
sanitária que eram obrigados a
percorrer longas distâncias para
aceder a estes serviços, visto
que antes tinham que recorrer
à cidade de Xai-Xai para efectuarem exames pré e neonatais.
Enquanto isso, o director nacional de assistência médica,
Ussene Isse, disse que estes
equipamentos vão ajudar consubstancialmente no cumprimento das metas dos objectivos
de desenvolvimento do milénio
no que toca à redução da mortalidade materno-infantil.
Depois de Chókwè, seguirá o
apetrechamento dos hospitais
rurais dos distritos de Buzi e
Namapa, sediados nas províncias de Sofala e Nampula
respectivamente. A Philips
garantiu ainda que se vai responsabilizar pela manutenção
e gestão técnica dos equipamentos.
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Quinta Jazz da Matola
reabre com nova gerência
Por Nélia Jamaldine

D

ez anos depois, o renomado espaço de entretenimento Quinta Jazz da
Matola, que animava as
noites dos fins-de-semana entre outros momentos culturais e
gastronómicos memoráveis naquele município, reabriu recentemente as portas ao seu público.
Com uma nova imagem, desde
o corpo gerente até às infra-estruturas, a Quinta Jazz da Matola pretende reconquistar o seu
espaço no mercado, oferecendo
uma diversa gama de serviços.
Segundo Maggy Francillete, gerente da Quinta Jazz, o espaço
beneficiou de uma reabilitação
de raiz, facto que trouxe mais espaço e comodidade para a clientela, com garantia de um atendi-

mento personalizado.
Francillete considera que as
potencialidades e o crescimento da indústria hoteleira
no país, vem de certa forma
acompanhar o desenvolvimento sócio-económico em curso.
Assim, aponta que é preciso
saber estar no mercado, oferecendo serviços que fazem diferença, facto que vai contribuir
para conferir credibilidade ao
local que em tempo foi um dos
mais recomendados da praça.
Para além de música ao vivo
duas vezes por semana, a
Quinta Jazz tem disponível
um leque opcional de pratos
nacionais com um toque estrangeiro e ainda dispõe de
uma sala de conferência.

Quinta Jazz da Matola de novo

Caldo Maggi alia-se ao projecto “Mamanas“
Por Nélia Jamaldine

A

multinacional
Nestlé
acaba de aliar-se ao projecto “Mamanas“ através
do caldo Maggi, um dos
seus produtos. O acto teve lugar
há dias no mercado municipal
de Matendene, bairro de Magoanine, aquando da realização de
mais um casting para a selecção da
“Mamana“ do ano.
Com o objectivo de juntar o útil
ao agradável, a Nestlé, através da
marca de caldo Maggi, aliou-se ao
projecto “Mamanas“ como forma
de promover o seu produto junto
daquelas que sabem dar um toque

mágico nas refeições com os melhores temperos.
Assim, a Nestlé pretende aproximar-se dos consumidores e inteirar-se dos seus hábitos alimentares
preferenciais como um dos meios
para desenvolver produtos que vão
de encontro com as necessidades
dos moçambicanos.
O projecto “Mamanas“ teve o seu
pontapé de saída no passado mês
de Julho do presente ano e visa, essencialmente, enaltecer e homenagear estas mulheres que há muitos
anos fazem história e contribuem
significativamente para o desenvolvimento sócio-económico de
Moçambique, através do seu tra-

balho que simboliza em certa medida a cultura moçambicana.
Entretanto, durante a realização
do referido casting, que tem como
objectivo principal eleger a “Mamana“ do ano que se revela através do talento artístico, carisma e
passerelle de moda, a Maggi proporcionou uma refeição a todas as
participantes e público em geral no
seu sabor e assim o fará até ao término da fase de apuramento.
Neste casting foram seleccionadas
três “Mamanas“ que irão representar o mercado de Matendene, na
grande final do concurso a acontecer no próximo mês de Novembro.

Standard Bank celebra 120 anos
Por Nélia Jamaldine

O

Standard Bank celebrou,
nesta quarta-feira, o seu
120˚ aniversário de presença no mercado bancário moçambicano. Durante o
seu percurso, como a mais antiga
instituição bancária a funcionar
no país, assumiu uma posição de
relevo através dos seus serviços,
o que em certa medida impulsionou o desenvolvimento sócio-económico do país, com os investimentos em projectos, criação de
emprego e apoio às comunidades
vulneráveis.
Nos últimos anos, a economia de
Moçambique tem registado um

crescimento médio anual acima
de 8%, impulsionado, por um lado,
pelos investimentos realizados no
sector mineiro e de hidrocarbonetos, onde o Standard Bank tem
fornecido serviços bancários de
consultoria e intermediação financeira, assim como aconselhamento
sobre o desenvolvimento de infra-estruturas necessárias para a maximização do potencial dos projectos mineiros.
Apesar das celebrações dos 120
anos do Standard Bank terem iniciado no princípio do ano em curso, com destaque para a abertura
de novos balcões em vários pontos
do país, e sobretudo na promoção

do projecto da campanha de cidadania, o ponto mais alto efeméride
foi a inauguração da sede do banco
nesta quinta-feira, sediada da baixa da cidade capital.
Importa referir que a implantação
do Standard Bank em Moçambique, há 120 anos, teve como
origem as crescentes transacções
comerciais na região austral de
África, que geraram a necessidade
de se ligar Moçambique à África
do Sul, bem como ao Zimbabwe,
através das linhas férreas, a partir
dos portos de Maputo (na altura,
De lagoa Bay) e Beira (conhecida
então como Aruângua), em meados de 1894.

“Secretários são imagem institucional”, defende PM Vaquina
Por Farida Sequeteiro

O

Primeiro-Ministro, Alberto Vaquina, afirmou
semana passada, durante as celebrações dos 20
anos da Associação das Secretárias e Secretários de Moçambique
(ASSEMO), que a criação desta
agremiação veio conferir uma nova
dinâmica a esta nobre profissão no
país.
“Hoje, a imagem da secretária ou
do secretário está directamente ligada à imagem da instituição, pois
muitas vezes é através deles que os
cidadãos interagem com a instituição”, disse Vaquina.
$66(02SUHWHQGHSURÀVVLRQDOL]DUDFDUUHLUD
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Segundo o Primeiro-Ministro, as
secretárias não só têm o papel de
desenvolver a instituição, como
também têm uma importante missão de zelar pela imagem da própria instituição, visto que é através
da qualidade de interacção ente os
utentes e a instituição que o cida-

dão define se uma determinada instituição é boa ou má.
Por seu turno, a Secretária-geral
da ASSEMO, Basília Machatine,
disse que a sua agremiação precisa
de promover e consolidar a carreira
destes profissionais que, ao longo
do tempo, viraram o cartão de vi-

sitas das empresas, o que significa
dizer que a existência desta figura
ganhou uma enorme relevância
dentro da organização, participando directamente na tomada de decisões e auxiliando na execução das
tarefas administrativas.
Assim, Machatine apontou que é

necessário que estes profissionais
cultivem cada vez mais os valores
éticos, o sigilo profissional, competências e, acima de tudo, estarem
mais familiarizados com as tecnologias de informação e comunicação que são uma base imprescindível para esta carreira.
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Hotel Parkinn faz balanço positivo do investimento em Tete
Por Farida Sequeteiro

E

m dois anos de existência, o
Hotel Parkinn, situado na
província de Tete, faz um
balanço positivo das suas
operações no mercado hoteleiro
moçambicano e promete apostar
cada vez mais na melhoria da qualidade de serviço.
Parkinn resulta de uma parceria
entre o hotel Radisson Blu com a
CR Holdings, uma empresa que se
dedica também ao investimento na
área imobiliária que, com um capital inicial de 20 milhões de meticais, optou pela cidade de Tete para
instalar este projecto, como forma

de responder ao investimento mineiro cada vez mais crescente naquele ponto do país.
No âmbito das comemorações do
segundo ano de existência desta estância hoteleira no mercado hoteleiro moçambicano, os investidores
do Hotel Parkinn mostram-se satisfeitos com os resultados alcançados até ao momento.
Segundo Pedro Coimbra, director
do Hotel Parkinn, a estância está
a alcançar resultados positivos uma
vez que conseguiu liquidez para levar o projecto avante, para além de
contribuir para o desenvolvimento
do país, com a criação de novos

postos de empregos para cidadãos
moçambicanos, facto que contribui
na redução dos actuais índices de
desemprego.
Aly Faruque, Director de desenvolvimento de Negócios da CR Holdings, afirma que desde 2009 que

se sabia que Tete se tornaria uma
cidade que atrairia grandes investimentos estrangeiros, a nossa empresa quis fazer parte deste leque de
empresas que decidiu investir em
Tete. Neste âmbito, criaram-se as
actividades económicas de suporte

às mineradoras e essas passavam
pela criação de condições para acomodação de médio, curto e longo
prazos e nós fizemos isso a partir
do Parkinn e de condomínios que
foram arrendados na totalidade
para a Vale.
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