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PR reedita paradas militares nas festividades de 25 de Setembro
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Guebuza exibe musculatura militar
HPÀPGHPDQGDWR
Por Marcelo Mosse

N

um momento em que a
violência eleitoral aumenta, Armando Guebuza
assiste mudo e quedo,
como quem aprova. E senta-se em
palanques alcatifados para apreciar
o aparato militar em que ele investiu nos últimos três anos, uma opção duvidosa sob o ponto de vista
do interesse nacional. O actual PR
vai deixar uma herança pesada para
o próximo Governo: uma militarização onerosa num contexto de
crescente endividamento externo,
e em face de uma perspectiva ainda ao devidamente assente de que
o boom dos recursos naturais vai, a
breve trecho, reduzir a dependência.
Em plena campanha eleitoral e
após o ressurgimento em peso do líder da Renamo, Afonso Dhlakama,
o Governo de Armando Guebuza
decidiu marcar as celebrações dos
50 anos do 25 de Setembro (data
do desencadeamento da luta armada) com um exercício militar naval e
um show da Força Aérea. Foi Guebuza no seu melhor, reeditando as
antigas paradas militares que, em ﬁnais de 70 e princípios de 80, faziam
parte do roteiro das festividades do
25 de Setembro.
Com o ﬁm da guerra civil e a construção da democracia, esse tipo de
exibição pública de arsenal bélico,
herdado de regimes comunistas,
tinha passado de moda. Nos últimos anos, com o país sob a batuta
de Joaquim Chissano, o 25 de Setembro não era para demonstrações
de prontidão militar. Bastava uma
coroa no Monumento aos Heróis
e os habituais banquetes de Estado no Palácio da Ponta Vermelha.
Mas, depois que em 2011 Guebuza decidiu-se por uma escalada de
militarização, a tentação de exibição
do poder castrense ganhou terreno.
No ano passado, o 25 de Setembro
viu um MIG rasgando os céus de
Maputo. Este ano, a coisa agudizou.
Como se trata do seu último 25 de
Setembro como PR, decidiu mostrar a herança bélica que deixa.
Show de marinha na baía
Nesta quarta-feira, a marginal de
Maputo, na baixa da cidade, assistiu a um dos momentos mais altos
das celebrações: demonstração de
várias embarcações da Marinha de
Guerra e dos famigerados barcos da
Ematum. A mostra correspondeu
à simulação de um caso de ataque
pirata. Oﬁciais da marinha moçambicana, devidamente equipada, manipulando as novas embarcações,
encetaram uma perseguição ao barco pirata.
A encenação foi perfeita e Guebuza bateu palmas. Representantes da
ﬁrma francesa (o estaleiro da CMN
de Cherbourg) que fez este “excelente” negócio da Ematum (850
milhões de USD, que sobrou para

Guebuza usou binóculos para apreciar os novos barcos da Marinha. Uma herança pesada.

os moçambicanos como dívida a ser
paga com juros comerciais) também
saíram embevecidos. A operação
Ematum é um daqueles negócios
públicos celebrados na calada e em
condições comerciais que remetem
para a ideia de que nem sempre o
interesse do Estado pesou.
Seja como for, Guebuza recebeu todos os detalhes de funcionamento
de uma operação anti-pirata numa
cabine dentro do Comando da
Marinha de Guerra. Os barcos da
Ematum também desﬁlaram. Mas,
para além da habitual corte oﬁcial
e de militares de todos os ramos, o
público não parecia encantando. A
maioria dos civis eram mirones de
circunstância e os utentes da travessia para a Catembe, que esteve
interrompida quase toda a tarde.
Muitos não gostaram.
Na quinta-feira, foi a vez do show
aéreo. O SAVANA fechou a edição
sem testemunhar esse momento,
marcado para o Estádio do Zimpeto. O programa prometia pompa. O
plano envolvia uma exibição áerea
das novas coqueluches da aviação
militar nacional. Como, no novo
equipamento, há dos aviões “Festival”, daqueles que deixam rastos de
colorido pela cauda, advinha-se que
houve festa. Nos últimos meses, a
Força Aérea beneﬁciou de reequipamento com MIGs recondicionados, importados da Roménia, sendo
provável que esses motores também
tenham sido postos a voar, como
aconteceu no passado 3 de Fevereiro, aquando das comemorações do
Dia dos Heróis.
Os contornos do reequipamento
militar
Nos últimos três anos, Guebuza
iniciou um plano de reabilitação
do aparato das Forças Armadas,
que se consubstanciou num aumento substancial da fatia orçamental
dedicada ao exército. A vaga de
militarização foi, nos últimos dois
anos, conﬁrmada por vários indicadores, nomeadamente a opção

militar forçada contra a Renamo, a
emergência, no discurso do poder, e
na prática, da designação “Forças de
Defesa e Segurança” composta por
elementos policiais (FIR, guarda
fronteira) e da FADM, um ﬁgurino
que nem consta na Constituição da
República, a criação de um Instituto Superior de Estudos de Defesa
e Segurança, elementos de desﬁles
militares (incluindo um avião de
guerra nas comemorações do 25
de Setembro de 2013) bem como a
uniformização de jovens, meninas e
rapazes, em cerimónias oﬁciais.
O aumento drástico, nos últimos
três anos, da parte orçamental para
a defesa, da Polícia e dos Serviços
de Segurança não esconde essa
crescente militarização do Estado.
Em 2014, as Forças Armadas de
Defesa de Moçambique (FADM)
tiveram um incremento orçamental
de 17.8%. E no ano passado, quando a tensão militar com a Renamo
estava ao rubro, o Governo começou a fazer encomendas de aviões
de guerra. Mas também beneﬁciou
da chamada “cooperação militar”.
No início deste ano, foi anunciado
que a Presidente do Brasil, Dilma Roussef, aprovou uma doação
a Moçambique de três aparelhos
EMB-312 Tucanos, descontinua-

dos pela Força Aérea do Brasil. Dilma também prometeu ﬁnanciar a
aquisição de três Super Tucanos, foi
na altura alegado pela contraparte
brasileira, “aumentar as capacidades
operacionais e de combate das forças armadas moçambicanas”.
Este anúncio, recorde-se, foi feito após a visita de Celso Amorim,
Ministro brasileiro da Defesa, em
Março deste ano, que fez um tour
a Moçambique, Angola e África do
Sul, numa operação não apenas de
cooperação, mas também de marketing da tecnologia militar brasileira.
Dessa operação de marketing ressaltou o interesse de Moçambique,
expresso pelo Ministro da Defesa,
Agostinho Mondlane, em adquirir mais equipamento militar aéreo
brasileiro. Depois de asseverar que
a doação de Dilma teria de receber
uma aprovação da Assembleia da
República, Mondlane manifestou
o interesse de Moçambique adquirir três EMB-314 Super-Tucano
(para treino avançado) e uma aeronave leve, de ataque. O Super Tucano é um aparelho a turbo-hélice
desenhado para ataques ligeiros,
combate de insurgentes, apoio e
reconhecimento aéreo em ambientes de ameaça leve e também treinamento de pilotos, e pode operar

em ambiente de alta temperatura e
extremas condições de humidade,
estando habilitado para aterrar em
terrenos convencionalmente inapropriada.
Os EMB-314 Super Tucano são,
por sinal, mais onerosos que os
EMB-312 Tucano e, por isso talvez,
Mondlane tenha tido o cuidado de
aﬁrmar, na altura, que essa aquisição adicional poderia ter lugar no
quadro de uma operação de ﬁnanciamento brasileiro de médio ou
longo prazos. O cuidado tinha uma
razão de ser: o impacto que causou
a operação Ematum nas relações
entre o Governo e os G19, grupo
de doadores que apoia o Orçamento Geral do Estado. Também a referencia à aprovação parlamentar se
enquadrava nessa tentativa de mostrar que o Governo se subordina à
Assembleia da República quando
se trata de decisões com impacto
orçamental signiﬁcativo – embora
no caso vertente tratava-se de aparelhos oferecidos.
A cooperação militar com o Brasil
também envolve o âmbito naval.
O Brasil prometeu oferecer a Moçambique um simulador de treino
para a nossa Marinha de Guerra
e já enviou missões para avaliação
das condições concretas para redi-

TEMA
DA SEMANA
PUBLICIDADE

Savana 26-09-2014

mensionamento das bases navais de
Maputo e Pemba.
Quanto à Força Aérea, em Setembro do ano passado, o Governo
recebeu, em segunda mão, um Hawker 850 XP Business Jet, construído em 2005. E em Novembro
foram adquiridos dois antonovs
An-26Bs, oito MiG-21, seis MIG
21 Bis e dois MIG 21 UM para instrução, ao mesmo tempo que uma
aeronave L-39 e duas denominadas
“Festival”.
São estes motores que estiveram
programados para um desﬁle acrobático ontem nos céus do Zimpeto.
A operação de reequipamento das
forças armadas começou a ganhar
mais fôlego no segundo semestre de
2012, altura em que Moçambique
começou a encaixar as primeiras
receitas decorrentes de taxação sobre mais-valias geradas na venda de
activos entre os principais actores
do sector extractivo no país. Nessa
altura, para lá de um incremento de
mancebos e aquisição de armamento e viatura militares, num contexto de crescente hostilidade entre o
Governo e a Renamo, o executivo
manifestou o interesse de adquirir
à Rússia dois helicópteros da marca
Kazan Ansat-U e quatro Mi-17. A
opção de compra destes aparelhos
à Rússia ganhou corpo após um
acordo entre Moscovo e a ﬁrma
sul-africana, Denel Aviation, com
o objectivo de garantir operações de
manutenção.
Na altura, o Ministro russo da Indústria e Comércio, Denis Manturov, que esteve em Maputo, disse
que Moçambique era um “mercado
emergente” e que havia boas perspectivas de Moscovo fechar acordos

de venda de material bélico a Maputo. “Maputo quer os nossos helicópteros... quer um grande número
deles, embora as suas possibilidades
sejam limitadas”, dizia Manturov
à agencia Inter-Tass. O Ansat-U é
uma máquina leve desenhada para
treinamento de pilotos, com uma
capacidade de carga de uma tonelada e 10 passageiros. É fabricado pela Kazan Helicópteros, uma
subsidiária da Rússia Helicópteros.
O Mi-17 é uma máquina de propósitos múltiplos, incluindo assalto,
podendo carregar 36 homens.
O crescente reequipamento do
exército foi decidido pelo Governo em 2011, no início do segundo
mandado de Guebuza. Um documento na posse do SAVANA, intitulado Balanço Militar, datado desse ano, mostrava uma Força Aérea
completamente careca em termos
de equipamento e sem nenhum
aparelho de combate (tinha apenas
algum equipamento de transporte, nomeadamente dois Antonovs
AN-26, dois CASA 212 e um Cessna 181, para além de alguns Zlin
Z-326, para treino). O pontapé de
partida para a modernização aconteceu mesmo em 2011, quando
Portugal, no âmbito da chamada
Cooperação Técnico-Militar, ofereceu dois FTB-337G Milirole, para
formação.
Mais recentemente, outra cooperação técnica-militar foi assinada
com a Itália, aquando da vinda a
Moçambique do navio italiano de
patrulha Borsini, que esteve cá a
formar quadros locais durante dois
meses.
Herança pesada para o futuro
governo
Alguma cooperação militar com
Moçambique, incluindo a que mantém com África do Sul, enquadra-se

em esforços conjuntos de combate
à pirataria, mas nos últimos dois
anos o incremento da aquisição de
equipamento teve como mote um
desejo férreo do Governo de resolver as hostilidades com a Renamo
por via militar, uma opção que redundou num autêntico fracasso. A
Renamo, com uma guerrilha debilitada, conseguiu forçar uma solução
negociada, que abriu portas à presente campanha eleitoral. Armando
Guebuza vai deixar uma herança de
militarismo ao futuro Presidente,
mas muitos analistas ouvidos pelo
SAVANA crêem que o Governo anda a gastar rios de dinheiro
com equipamento militar quando
Moçambique não tem ameaças de
agressão externa (fora a pirataria no
Índico).
Quanto à Ematum, este continua
ainda um assunto de extrema con-
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trovérsia. Os detalhes do negócio,
que causou uma enorme fenda nas
relações entre o Governo e os doadores, são sobejamente conhecidos
e o dossier continua ainda num espaço central da mesa do diálogo político entre as duas partes (a reunião
mais recente teve lugar há cerca de
um mês sem a habitual publicidade).
O investimento do Governo no
aparato militar não tem sido tema
de discussão na presente campanha
eleitoral – em que discursos populistas e uma crescente onda de violência tomaram o lugar da discussão de políticas. Qualquer que for a
cor do Governo que iniciar funções
entre Janeiro e Fevereiro de 2015,
uma coisa é certa: como reverter o
actual peso orçamental do investimento em equipamento militar, um
investimento que está a aumentar a

dívida externa (através da venda de
dívida no mercado externo de capitais, como no caso da Ematum, e
créditos comerciais).
Observadores em Maputo enquadram as demonstrações militares
do 25 de Setembro numa exibição
de musculatura bélica, um exercício de reaﬁrmação do poderio do
exército, numa altura em que alguma “inteligência” prevê que a rota
ﬁnal das eleições em Moçambique
seja marcada por alguma violência.
Um alerta da Embaixada americana em Maputo, publicado esta
semana, apelando os seus cidadãos
para eventuais perigos de violência
em Moçambique no quadro das
eleições é a nota mais saliente. E
soa muito ensurdecedor o silêncio
de Guebuza perante os ataques de
membros da Frelimo a políticos da
oposição.
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vemos a razão de tais partidos continuarem a violar estes princípios”.

Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), o terceiro
maior partido do país,
acusou quarta-feira simpatizantes da Frelimo, partido no poder,
de terem colocado em perigo a
vida do presidente do movimento,
Daviz Simango, durante violentos
confrontos entre membros das
duas forças, na província de Gaza.
Ao que o SAVANA apurou, o autor intelectual da violência contra
a comitiva do MDM na vila da
Macia, Chókwè e cidade de Xai-Xai foi um conhecido deputado
da Frelimo que ocupa uma importante cadeira na Confederação das
Associações Económicas (CTA).
Vários analistas em Maputo têm
alertado para uma escalada de violência cada vez que nos aproximamos da data das eleições.
A Maplecroft, uma consultora
britânica de riscos políticos associados aos negócios estrangeiros,
aﬁrmou que a tensão em Moçambique está a subir nas vésperas das
eleições, o que representa um aumento dos riscos operacionais e de
segurança para os investidores.
No mesmo diapasão alinhou a
embaixada dos Estados Unidos da
América que emitiu um alerta de
segurança para os seus cidadãos
em Moçambique, ou que pretendam viajar para o país.
“Embora não haja previsão de violência generalizada, os períodos
eleitorais normalmente resultam
em manifestações localizadas que
se podem tornar violentas, com o
possível uso da força pelos serviços de segurança, para lidar com
manifestações ou incidentes de
desordem pública e interrupção
dos serviços de transporte. Dependendo do resultado das eleições, a
agitação e o potencial de violência
podem aumentar imediatamente
após a eleição”, sublinha.
O Governo dos EUA alerta aos
seus cidadãos em Moçambique
para “evitar locais de votação do
eleitor, manifestações, comícios
políticos, ou grandes multidões de
qualquer espécie durante o período eleitoral”.
A consultora Maplecroft destaca
como o principal risco para empresas estrangeiras a possibilidade
de violência generalizada após o
anúncio dos resultados eleitorais.
Acção deliberada
Em nota de imprensa lida à imprensa, sem direito a perguntas,
o chefe do gabinete eleitoral do
MDM em Maputo e membro da
Assembleia Municipal de Maputo, Venâncio Mondlane, acusou a
Frelimo de investir na violência,
pondo em risco a vida de Daviz
Simango, durante uma acção de
campanha na Vila da Macia, distrito de Bilene, província de Gaza.
“No dia 23 de Setembro de 2014,
a caravana do candidato presidencial do MDM, Engenheiro Daviz
Mbepo Simango, foi interceptada violentamente e obstruída por
grupos de vândalos do partido
Frelimo na vila da Macia, distrito

PJ repudia violência
eleitoral

Violência eleitoral atinge o ponto mais alto em Gaza, bastião da Frelimo

de Bilene”, refere o comunicado.
Para o MDM, os acontecimentos
de Bilene conﬁguram uma acção
deliberada de atingir directamente
a vida do seu líder e só não se concretizou tal desiderato graças à intervenção tempestiva dos guarda-costas de Daviz Simango.
“O ataque à caravana do Engenheiro Daviz Simango foi brutal
e com inquestionável intenção de
colocar em risco a vida do candidato presidencial e dos acompanhantes, sendo que o pior não
aconteceu graças à pronta e rápida
intervenção da segurança pessoal
do candidato do MDM, conforme ilustram os registos audiovisuais captados pela imprensa que se
encontra no local”, disse Venâncio
Mondlane.
Para o chefe do gabinete eleitoral do MDM em Maputo, os
confrontos registados na Macia
enquadram-se numa estratégia
articulada pela Frelimo para inviabilizar a campanha da oposição
em Gaza, um município onde o
partido no poder sempre ganhou
as eleições com margens folgadas.
Mas em Xai-Xai, onde a Renamo
tinha apenas um assento no último
mandato, o MDM obteve 24% dos
votos, o melhor resultado alguma
vez alcançado por um partido da
oposição e que corresponde a oito
lugares na Assembleia Municipal
“Este incidente não foi isolado e
enquadra-se numa estratégia sequenciada e sistemática do partido
no poder, que já se havia registado
também em Chókwè”, assinalou
Venâncio Mondlane, enfatizando: “o MDM não vai retaliar e
vai pautar pela sua máxima de um
Moçambique para todos”.
Cenas de agressões e carros vandalizados, em confrontos entre
membros do MDM e da Frelimo,
caracterizaram o primeiro dia de
campanha de Daviz Simango na
província de Gaza.
Na tarde desta quarta-feira, no momento em que a comitiva de Daviz
Simango chegava a Vila-Sede do
distrito de Chibuto, membros da

Frelimo, arremessaram pedras e
garrafas em direção aos simpatizantes do MDM, gerando um
autêntico caos durante cerca de 50
min. O presidente do MDM preparava-se para se dirigir aos seus
simpatizantes que se concentravam em frente ao mercado central.
Segundo o Boletim sobre o processo político em Moçambique,
foram registados nove feridos, dos
quais, três do MDM, um policia e
cinco da Frelimo. Tudo isto perante a apatia dos agentes da Ordem
e Segurança, que se faziam presentes no local (4 pertencentes ao
comando distrital e 10 que faziam
parte da escolta do presidente do
MDM). Até ao ﬁnal da tarde desta
quarta-feira não houve registo de
nenhuma detenção.
Em reacção às acusações de estar
a fomentar a violência em Gaza,
a Frelimo considerou “actos isolados” os confrontos, declarando que
os membros do partido têm tido
uma conduta de respeito à lei.
No entanto, o líder da Renamo,
Afonso Dhlakama, repudiou os
actos violentos na província de
Gaza e fez notar que tal contraria
o espírito da declaração de cessação das hostilidades assinada com
o chefe de Estado, Armando Guebuza, a 5 de Setembro passado.

Vamos retaliar – Manuel de
Araújo
As declarações de Venâncio Mondlane de que os simpatizantes do
MDM não vão retaliar aos alegados ataques dos membros da Frelimo contradizem a posição manifestada por Manuel de Araújo,
chefe do gabinete eleitoral do partido na Zambézia, centro do país.
Manuel de Araújo promoveu uma
marcha que considerou de repúdio aos ataques de que a caravana
de Daviz Simango foi vítima em
Gaza, aﬁrmando que o partido
está disposto a responder à violência pela violência.
“Gaza é Moçambique e deve comportar-se dentro da lei e da legislação vigente em Moçambique. Se

as acções que assistimos em Gaza
continuarem, nós vamos retaliar”,
aﬁrmou Araújo, perante uma multidão de simpatizantes do MDM
que participavam na marcha.

UE condena uso de violência
A chefe da missão de observadores
da União Europeia (UE), Judith
Sargentini, e o seu adjunto, Tony
Reis, condenaram nesta quarta-feira, em Maputo, os actos de
violência que se têm veriﬁcado um
pouco por todo o país, durante a
campanha eleitoral para as eleições
gerais de 15 de Outubro.
Judith Sargentini disse que tanto
as autoridades policiais como os
partidos políticos devem desenvolver esforços com vista a combater
esta situação.
“É extremamente importante que
as autoridades policiais desempenhem o seu papel de acordo com
a lei, para evitar que situações de
violência teimem em ser frequentes em Moçambique, mas cabe
também aos líderes dos partidos políticos explicarem aos seus
membros para optarem pela tolerância e respeito mútuo entre si e
os seus adversários políticos”, apelou Judith Sargentini.
Dados que têm vindo a ser divulgados pelo Comando Geral da Polícia da República de Moçambique
(PRM) indicam que pelos menos
20 pessoas já foram detidas, desde
o início da campanha, indiciadas
por violação da lei eleitoral.
A chefe da missão de observadores
da União Europeia criticou igualmente a utilização de meios públicos, com principal incidência para
viaturas do Estado, na campanha
eleitoral.
“No primeiro contacto que tivemos com alguns partidos políticos nesta terça -feira (23), muitos
destes queixaram-se de utilização
de meios do Aparelho do Estado
na campanha eleitoral por parte de
certos partidos. Achamos que a lei
eleitoral moçambicana é clara em
relação e este ponto, por isso não

O Parlamento Juvenil (PJ), movimento de advocacia em prol dos
direitos e prioridades da juventude, também se juntou ao coro dos
que manifestam preocupação com
evidentes sinais de violência político-eleitoral.
Em comunicado de imprensa
enviado à nossa Redacção, o PJ
lembra que, no passado dia 4 de
Abril, as organizações juvenis dos
partidos políticos, em Conferência
Nacional da Juventude sob Paz e
Prevenção da Violência Político-Eleitoral, com o testemunho do
Presidente da Comissão Nacional
de Direitos Humanos e a presença
do Presidente da Comissão Nacional de Eleições, advogaram por um
ambiente de não-violência, de respeito ao próximo, de paz, de transparência e de tolerância política.
“Os elevados índices de violência político-eleitoral ainda assumem um rosto jovem, não raras
vezes instrumentalizado devido à
sua precária condição económica.
Acreditamos que os problemas da
juventude não têm cor partidária
razão pela qual se faz necessária uma agenda nacional comum,
que una os jovens de diferentes
partidos políticos em prol de um
Moçambique melhor”, sublinha o
PJ, repudiando com veemência o
escalar da violência eleitoral, com
particular enfoque ao que se registou no dia 23 de Setembro, nas
províncias de Maputo e Gaza entre os partidos Frelimo e MDM.

“Os líderes dos partidos
devem explicar-se”
Abdul Carimo, Presidente do
CNE, desaﬁou os líderes dos partidos políticos a distanciarem-se
publicamente dos actos de violência e apelarem à calma aos seus
membros e simpatizantes.
“Os dirigentes dos partidos políticos que venham a público e
façam apelos para os cidadãos. É
importante que as lideranças dos
partidos políticos façam este apelo
e façam um compromisso público
para que situações dessa natureza
não voltem a acontecer. Se possível devem pedir desculpas”, apelou Abdul Carimo, durante uma
reunião nesta quarta-feira entre
o órgão que dirige, a Polícia e representantes dos partidos políticos
para um balanço da campanha
eleitoral.
Carimo repudiou os actos de violência que atingiram o ponto mais
alto nesta terça-feira na vila da
Macia, quando membros e simpatizantes da Frelimo e MDM
envolveram-se em violentos confrontos.
“Esses incidentes mancham de
uma forma muito grave todo o
processo eleitoral. Aproveitamos
para fazer um apelo para que o
processo de campanha decorra
num clima de harmonia e tolerância idealizada”, frisou.
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Ivone Soares, a sobrinha do líder:

)XLJR]DGDSRUVHU´SDUHQWHGH0DWVDQJDtVVDµ
-Em entrevista ao SAVANA, a Jovem deputada da Renamo reconhece igualmente que Guebuza foi afável no encontro para trazer Dhlakama
da “parte incerta”
Por Ricardo Mudaukana

P

ara uns, principalmente
nas hostes do seu partido,
Renamo, trata-se de uma
das jovens mais talentosas
da política moçambicana. O arrojo com que se notabilizou na legislatura da Assembleia da República
prestes a findar é apontado pelos
seus admiradores como o “bilhete”
para um potencial futuro brilhante
na carreira política.
Para outros, contudo, Ivone Soares não passa de uma aventureira tempestuosa, que, protegida
pelo tio (irmão da mãe), Afonso
Dhlakama, não olha a meios para
concentrar os holofotes à sua volta.
Em entrevista ao SAVANA, Soares admite que tem no líder da
Renamo um “ídolo”, mas diz que
está na política por mérito e ideais próprios.
Diz que o parentesco com o líder
do principal partido da oposição
já lhe rendeu amargos de boca.
“Chamavam-me parente de Matsangaice”, diz, aludindo à chacota
de que afirma ter sido alvo, pela
relação com Afonso Dhlakama e
Renamo, cujos membros “herdaram” uma corruptela do nome do
seu primeiro líder, André Matsangaíssa.
É uma das deputadas mais destacadas da bancada da Renamo na
Assembleia da República. Quando é que começa o seu envolvimento com a Política?
Comecei quando era ainda criança... Sempre me apaixonou defender os meus direitos e os dos
demais e lutar para que as coisas
funcionassem melhor, por exemplo
na escola... A minha mãe diz que
eu queria sempre receber explicações de tudo o que acontecia e não
me conformava facilmente com o
que não fosse transparente.
O que a move a envolver-se na
Política? Que ideais defende?
Sobretudo, a ideia de poder dar o
meu pequeno contributo, fazendo
algo útil para o meu povo. Mudar
as coisas que andam mal, melhorar
as condições de vida dos moçam-

“Os meus amigos leais sempre respeitaram-me e apoiaram-me nas minhas
escolhas pessoais e políticas” — Ivone Soares

bicanos, acabar com as injustiças...
Podem parecer ideais românticos
ou até utópicos mas eu acho que
são muito actuais.
Para muitos, principalmente em
África, estar na Política é o meio
mais fácil de chegar ao conforto
e, até, à riqueza. Como olha para
essa percepção?
É verdade que muita gente está
desapontada com a política e que
muitos políticos usam o poder para
benefício próprio. Nós que não
somos assim temos o dever de demonstrar que uma outra maneira
de fazer política é possível e há que
se conquistar o consenso para mudar qualquer situação.
A maioria dos políticos moçambicanos na oposição foi militante
da Frelimo, por força da história deste partido, ou teve algum
tipo de ligação com o partido no
poder. A deputada Ivone Soares
teve algum passado na Frelimo,

ao nível da Continuadores ou da
Juventude da Frelimo, como sucede com o grosso dos políticos
mais jovens do partido no poder
e da oposição?

Nunca tive nenhuma
ligação com a Frelimo
Antes de chegar a deputada, que
percurso teve na Renamo?
A minha ligação à Renamo é umbilical. Lembro-me que no tempo
da luta pela democracia alguns
miúdos lançavam piadas perto de
mim para ofenderem-me. Chamavam-me parente de Matsangaíssa, mas eu olhava indiferente,
pois sabia que toda a luta visava
introduzir a democracia multipartidária em Moçambique. Aquando
da assinatura do Acordo Geral de
Paz acompanhei todo o processo,
pois não tirava o ouvido do Xirico (rádio) que tinha. Em 1994
trabalhei incansavelmente na cola-

gem de panﬂetos da Renamo e do
Presidente Afonso Dhlakama. Em
1999 (já com idade de votar) pude
pela primeira vez exercer esse meu
direito e foi muito emocionante
para mim. De membro simples
da Liga da Juventude da Renamo,
passei a trabalhar na rádio Terra
Verde onde produzia e apresentava
programas radiofónicos onde amava a interacção com os ouvintes.
Recordo-me de ter desempenhado
a função de porta-voz do gabinete
central de eleições da Renamo nas
eleições autárquicas 2008, gerais de
2009. Dirigi a Política Externa da
Renamo, Sou Membro da Comissão Política Nacional e em Fevereiro de 2014 fui eleita Presidente da
Liga da Juventude da Renamo.
Sendo a Política moçambicana, como, de resto, acontece em
quase todo o mundo, um universo ainda muito masculino, a que
habilidades recorre para se impor
como o tem conseguido na Renamo e ter granjeado a notoriedade
que conseguiu na Assembleia da
República?
Às vezes parece que uma mulher,
por ser mulher, tem que demonstrar que vale mais do que os homens... Isto poder ser positivo
porque obriga a trabalhar mais e
melhor, mas devo dizer que nunca
sofri discriminações graves por ser
mulher, se calhar na vida política é
mais difícil ser jovem que mulher!
Sou frontal e não deixo o trabalho
para o dia seguinte. Primo pelo dinamismo e contínua aprendizagem
com vista a fazer o meu trabalho
com a rapidez e competência esperadas.
Que passos devem ser dados para
que mais mulheres ingressem na
Política em Moçambique? Que
impacto traria a presença de mais
mulheres na Política em Moçambique e na sociedade, em geral?
Moçambique já tem um bom índice de presença das mulheres na política, todavia, julgo precisarem de
dar maior visibilidade às suas acções. Na economia e na gestão das
grandes empresas muito está ainda por fazer. É uma batalha fundamental. Sabe-se que a mulher

traz em todas as suas actividades
um valor acrescentado em termos
de capacidade, determinação, experiências concretas, sensibilidade,
gestão transparente...

“A Ivone saiu ao tio”
Qualquer referência a si na comunicação social e noutras esferas é também associada ao facto
de ser sobrinha do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Como
reage a essa situação?
Olha, eu sinto-me orgulhosa desta
ligação familiar com o Presidente
Dhlakama, ele é uma pessoa extraordinária, sábia e corajosa... É
realmente o pai da democracia em
Moçambique.
Essa ligação constante não a incomoda? Não a desmerece? Não
teme que seja vista como a protegida do líder e não produto de
esforço próprio?
Pelo contrário, isso motiva-me para
demonstrar que tenho qualidades
próprias e sou uma pessoa que teve
a quem sair. Gosto quando dizem
“a Ivone saiu ao tio”.
No seu dia- a-dia, que consequências acarreta para si ter laços com
Afonso Dhlakama? Já se sentiu
perseguida ou alvo de represálias
por isso? Já lhe negaram algum
direito pessoal, social económico
ou algo do género?
Um caso já contei. Tenho recebido algumas ameaças ultimamente,
mas não dou a isso a menor importância. Parece-me mais grave
aquele tipo de discriminação que
(em Moçambique) sofrem aquelas
pessoas que, por não ter cartão da
Frelimo, não encontram emprego
ou são ultrapassadas por outras
menos preparadas mas com o cartão vermelho...
Não perdeu amigos por ser sobrinha de Afonso Dhlakama? Não
viu familiares seus afastarem-se
de si pela sua militância aberta e
declarada à Renamo?
Felizmente, os meus familiares directos e amigos leais sempre respeitaram e me apoiaram nas minhas escolhas pessoais e políticas.
Isto não signiﬁca que sejam todos
da Renamo... Por exemplo tenho
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um cunhado, se calhar o conhecem,
que é de outro partido da oposição...
Não se sente favorecida e privilegiada por ser sobrinha do
líder? Acha que teria chegado a
deputada na legislatura prestes a
findar, eleita presidente da Liga
da Juventude da Renamo e colocada em posição elegível para as
próximas eleições, se não tivesse
o vínculo que tem com o líder da
Renamo?
Claro que esta relação familiar
estimulou-me a ter ligação umbilical com a Renamo, porém o tio
Afonso nunca gostou de promover
os seus parentes em detrimento de
outros quadros competentes.
O Presidente Dhlakama defende
a meritocracia. A pessoa deve demonstrar o que vale. Eu nunca teria chegado à Assembleia da República só pelo facto de ser sobrinha,
se não tivesse trazido bons resultados no trabalho de base como militante da Renamo porque ele não
aprovaria isso.

O Presidente Guebuza foi
afável comigo
Como é que se envolve no processo que levou Afonso Dhlakama a
sair do “lugar incerto” para a capital do país?
Quando o Presidente da Renamo
decidiu ﬁxar a sua residência em
Satunjira eu fui morar lá durante
45 dias e foi uma experiência extraordinária, inesquecível... Fiquei
com vontade de voltar para lá na
primeira ocasião que pude conhecer o lugar...e posto que eu falava
com ele com certa frequência durante todo o tempo que esteve na
dita “parte incerta” foi natural que
contribuísse para organizar a sua
saída da Gorongosa.
A sua participação no processo da
“recuperação” de Afonso Dhlakama para “a vida política normal”
está também associada ao envolvimento do Governo italiano no
processo. Itália e o Ocidente inspiram uma confiança mais reforçada à Renamo? Porquê?
Dom Matteo Zuppi e o Embaixador da Itália, Roberto Vellano,
contactaram-me para ver se podia
ajudar a organizar um encontro
com o Presidente Dhlakama e o
Presidente concordou. Quando
o Primeiro-Ministro Italiano,
Matteo Renzi, esteve em Maputo, teve uma conversa telefónica
com o Presidente Dhlakama e
encontrou-se também com o Presidente Guebuza. Antes disso, já o
Embaixador italiano havia facilitado a ligação de outros membros
do governo italiano que buscavam
ser úteis ao povo moçambicano
facilitando o entendimento entre
as partes (Renamo e governo da
Frelimo), assim os vice-ministros
Pistelli e Calenda puderam conversar telefonicamente com o
Presidente Dhlakama com vista a
persuadi-lo a viajar a Maputo. No
dia 30 de Agosto acompanhei à
Gorongosa Dom Matteo Zuppi,
o Embaixador Roberto Vellano, o
Vice-ministro, Carlo Calenda, e
tivemos uma conversa afável com o
Presidente Dhlakama donde partimos para Nampula onde também

separadamente eles e eu conversámos com o Presidente Guebuza.
No dia acordado, 3 de Setembro,
voltei a acompanhar à Gorongosa o grupo de Embaixadores que
o Presidente Dhlakama convidou
para com ele entrarem em Maputo.
Todos os Embaixadores convidados aceitaram prontamente participar nesta missão que culminou
com a assinatura do Acordo de
Cessação das Hostilidades Militares. Trata-se dos Embaixadores
da Itália Roberto Vellano, Estados
Unidos da América Douglas Griﬃths, Portugal José Augusto Duarte, Botswana Thuso Ramodimoosi e a Alta Comissária do Reino
Unido Joanna Kuenssberg.
A Itália teve um papel fundamental
nas negociações do AGP em 1992
e sempre acompanhou a manutenção da paz em Moçambique. Por
isso é considerada um interlocutor
ﬁável por nós e acredito também
pelo Governo. Quanto à pergunta sobre os países ocidentais: Nós
somos uma força política moçambicana e africana e temos o nosso
próprio modelo de desenvolvimento, mas pela nossa história de lutadores pela democracia e pluralismo
olhamos aos países democráticos
do Ocidente com respeito, pois são
referência das liberdades políticas e
direitos humanos no mundo.
Qual foi o momento mais decisivo para a saída de Afonso
Dhlakama do refúgio onde se encontrava?
Foi um processo onde cada uma
destas questões foi fundamental. É
claro que a presença do Vice Ministro italiano Calenda e, quatro
dias depois, dos cinco embaixadores foi importante, como foi a ratiﬁcação dos acordos pela AR no dia
8 de Setembro. Sem esquecer que
tudo isso foi possível graças, antes,
aos trabalhos das delegações e dos
mediadores nacionais no Centro
Joaquim Chissano.
É muito crítica do Governo e do
chefe de Estado actual. Teve um
encontro com ele nos momentos
que antecederam a saída do seu
tio do “lugar incerto”. Com que
imagem saiu de Armando Guebuza, após o encontro que teve
com ele? Mudou a opinião que
tinha dele?
Encontrei-me com o Presidente Guebuza em Nampula. Ele foi
muito afável. Falámos duma forma franca e frontal. Eu obviamente tratei-o com o respeito que se
deve a um chefe de Estado. Naturalmente, isso não quer dizer que
tenha mudado a minha opinião sobre as políticas sectoriais da governação da Frelimo que o Presidente
Guebuza dirige.
Penso eu que manter sempre uma
relação cordial, civilizada com os
adversários seja importante. A
título de exemplo, na minha actuação proﬁssional sempre soube
distinguir entre relações pessoais e
as políticas e lido com governantes, membros dos outros partidos
da oposição e tenho amigos ardinas com quem falo longamente ao
telefone.
Como é que olha para o seu tio? É
um ídolo para si?
Simplesmente, sim. O tio Afonso
é mesmo o meu ídolo. Um homem

cuja história de vida é de sacrifícios
em prol da defesa dos interesses do
povo moçambicano.
Fez amigas e amigos na Bancada
da Frelimo na Assembleia da República?
Cultivo sempre boas relações por
onde passo. Muitos colegas das
outras bancadas tornaram-se pessoas amigas. Sempre tento preservar uma relação de trabalho que
nos permita termos um diálogo
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dentro e fora do Parlamento.
Que distingue a Renamo de outros partidos da oposição? Acha
que a Renamo mantém o seu poder de persuasão com constantes
referências ao ideário de luta pela
democracia, uma vez que a nossa
Constituição e demais leis seguem, pelo menos formalmente,
o primado de um Estado de Direito Democrático?
Uma coisa é proclamar a demo-

cracia em teoria outra coisa e pô-la em prática... Este país precisa
de alguém que tenha demonstrado
com o exemplo e a vida pessoal o
que quer dizer lutar pela democracia e a liberdade para todos os moçambicanos. Esse homem existe
e chama-se Afonso Dhlakama. É
isso que demarca a nossa diferença
com os outros partidos e é por isso
que a Renamo vai ganhar as próximas eleições.
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Nyusi esperançoso numa vitória em território hostil
Por Argunaldo Nhampossa, na Zambézia e Sofala

O

candidato presidencial
da Frelimo, Filipe Nyusi, iniciou, no passado
sábado, o seu périplo de
caça ao voto na zona centro do
país, tendo a província da Zambézia como ponto de entrada para
depois seguir a Sofala, um dos círculos eleitorais desfavoráveis ao
partido no poder. Mas, em 2009,
a Frelimo conseguiu conquistar 10
dos 20 assentos em disputa em Sofala. A Renamo e o MDM repartiram por igual os restantes dez. Na
Zambézia, o segundo maior círculo eleitoral, a Frelimo também tem
sentido dificuldades para ganhar.
Nas autárquicas de 2013, a Frelimo
perdeu duas autarquias (Quelimane e Gurúè) e ganhou por margens
apertadas os restantes municípios.
No entanto, o candidato da Frelimo
diz estar conﬁante no alcance dos
objectivos que traçou e conta com o
apoio incondicional dos habitantes
destas províncias para desenvolver
o país de forma integrada.
No passado sábado, a cidade das bicicletas, como é conhecida a capital
provincial da Zambézia, Quelimane, parou literalmente para receber
o candidato da Frelimo às eleições
presidenciais de 15 de Outubro
próximo, Filipe Nyusi.
Um cortejo composto pelas comitivas de taxistas de bicicletas e batedores de motos, bem trajados de
colectes da respectiva associação,
caravana de viatura e uma moldura humana invulgar nos últimos
tempos em eventos deste partido,
marcaram presença no aeroporto
de Quelimane para receber Filipe Nyusi, com o qual percorreram
cerca de cinco quilómetros rumo
ao campo da Sagrada Família local
que acolheu o showmício.
Foi neste troço que Nyusi também
abandonou por alguns instante a
sua viatura para pedalar debaixo
dos 35 graus o meio de transporte
mais usado em Quelimane.
No périplo pela província da Zambézia, o concorrente a inquilino
da Ponta Vermelha pediu voto às
populações dos distritos de Namacurra, Pebane, Gilé, Alto Molócuè,
Lugela, Namarrói, Milange, Mor-

Nyusi marcha na cidade de Quelimane

rumbala sem deixar de fora Gurúè
e cidade de Quelimane onde se desenha uma forte concorrência.
Aliás, foi nestes dois últimos pontos onde os comícios tiveram uma
participação descomunal, o que
deixou o gabinete eleitoral de Nyusi esperançoso, numa autarquia gerida pela oposição.
Contudo, as incertezas não deixaram de existir, por não se saber se
a enchente tinha a ver com capulanas e camisetes ou actuações de
músicos como Valdemiro José, um
acarinhado ﬁlho da terra dos machuabos, e Mc Roger, que tenta
relançar-se, depois de ter caído em
desgraça na actual família presidencial.
Contudo, Filipe Nyusi diz estar
esperançado e conﬁante que Zambézia acatou muito bem o pedido
de voto para si e para o seu partido
de modo que saiam vitoriosos do
escrutínio de 15 de Outubro.
Segundo Nyusi, a população de
Quelimane não se pode distrair novamente, porque o seu governo tem
um projecto ambicioso para o desenvolvimento do país e de modo
particular a esta província que é o
maior centro eleitoral da zona centro.
O candidato aponta que continuar
a lutar contra a pobreza, desempre-

go principalmente para as camadas
juvenis, alargar a rede e melhoria
da qualidade de serviços sanitários,
escolar, acesso à água potável são
alguns dos pontos da sua agenda
governativa.
Promete também imprimir maior
dinâmica na expansão do ensino
técnico-proﬁssional ou cursos de
género como forma de munir os jovens de arte para que possam promover o autoemprego.
“Os jovens devem ter a arte nas
mãos como a principal ferramenta
para o acesso e/ou criação de emprego. Os jovens devem ser detentores do saber fazer de modo
que, para além da criação de novos
postos de trabalho, o governo possa criar linhas de investimentos das
iniciativas juvenis no pacote dos
sete milhões”, disse.
Trabalhar com o homem e apostar
na sua valorização é outra aposta de
Filipe Nyusi, que diz esperar transformar profundamente a província
da Zambézia para que se torne uma
das referências económicas nacionais.
Referiu-se ao projecto para transformar Macuse em zona económica especial, um processo que está
alinhado à construção da linha férrea que liga este ponto ao distrito
de Moatize, em Tete, e, de acordo

com Nyusi, um sinal que manifesta
claramente que o desenvolvimento
não tardará.
Na área da agricultura, aponta o
distrito de Mopeia como um local
estratégico para promover a mecanização e tirar o máximo proveito
da cadeia de valor desta actividade
que é considerada a principal actividade dos moçambicanos, o que
vai contribuir na criação de mais
postos emprego e disponibilidade
de alimentos em qualidade e quantidade.

Respeitar as diferenças
O distrito de Gurúè, um território
que não tem sorrido muito bem
para as hostes frelimistas, foi outro
ponto escalado por Filipe Nyusi
para caça ao voto.
Tal como na cidade de Quelimane, os níveis de adesão ao comício
superaram em grande medida as
expectativas, apesar de se saber que
não há nenhuma relação entre adesão e voto. No entanto, Nyusi prometeu mobilizar recursos dentro
do seu plano governamental para
transformar Gurúè, com destaque
para a construção da estrada que
liga os distritos de Gurúè e de Namarrói, num troço de 61 quilómetros, que é uma das preocupações
locais.

Como forma de manifestar o acolhimento que recebeu da população
de Gurúè, Nyusi marchou com as
mesmas a partir do local do comício
até à sede distrital do partido, num
percurso de dois quilómetros, tendo
no ﬁnal reiterado o seu apoio para
que a marcha tenha o seu término
quando chegar à Ponta Vermelha.
O candidato garantiu que caso seja
eleito vai promover um governo de
unidade nacional onde há espaço
para todos, respeito pelas diferenças
e que o chefe de Estado seja de facto um pai dos moçambicanos.
Esta terça-feira, Filipe Nyusi trabalhou no distrito de Morrumbala
que foi o último ponto da província
da Zambézia por si escalado. Em
Morrumbala, Nyusi falou do seu
passado como dirigente na empresa
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), como docente e como
ministro da Defesa como fonte de
experiência para governar o país.
Segundo Nyusi, todo aquele que aspira a dirigente de uma nação deve
ter um legado de gestão de instituições na vida para que sirvam fonte
de referência.

Restabelecer normalidade
em Vunduzi
Filipe Nyusi escalou nesta quarta-feira a província de Sofala onde
trabalhou nos distritos de Marínguè
e Gorongosa. Neste último, apostou
uma vez mais em marchar com as
populações num troço de 500 metros, como forma de manifestar a
sua gratidão pelo apoio prometido
para 15 de Outubro.
Nyusi disse que tem um projecto
de mudança para Sofala e de modo
particular para o distrito de Gorongosa, epicentro de confrontos armados durante o recém-terminado
conﬂito entre as forças governamentais e homens armados da Renamo.
Esta quinta-feira, Filipe Nyusi regressa à capital do país para participar das celebrações dos 50 anos das
FADM e retomará a caça ao voto
nesta província na sexta-feira, onde
deverá visitar os distritos de Chiringoma, Muanza, Buzi, Chibabava e
fechar na cidade da Beira.
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Caça Furtiva

Moçambique na linha vermelha
A
Por Abílio Maolela

impotência de Moçambique no combate à caça
furtiva de rinocerontes
e elefantes coloca o país
em risco de ser suspenso da Convenção Sobre o Comércio Internacional de Espécies em Extinção
(CITES). A apatia conheceu o
seu epílogo quando as autoridades
moçambicanas falharam a entrega
de um relatório com medidas para
travar a matança.

Moçambique ratiﬁcou o referido
tratado pela resolução nº 20/81, de
30 de Dezembro do Conselho de
Ministros. O instrumento visa garantir que o comércio internacional
de animais e plantas selvagens não
ponha em risco a sobrevivência das
espécies.
Porém, as estatísticas demonstram
que Moçambique está aquém do
compromisso que assumiu no
quadro do CITES.
De acordo com um estudo da
Worldlife Conservation Society
morrem entre 1.500 a 1.800 elefantes por ano, uma média de quatro a cinco por dia. Só no primeiro
semestre deste ano, 22 elefantes
foram abatidos na Reserva Nacional do Niassa (RNN), em 20%
da área.
Por sua vez, o Parque Nacional
do Limpopo perdeu entre 2012 e
2013 seis rinocerontes, dos quais
quatro em 2012 e dois em 2013,
incluindo oito elefantes em 2012.
O levantamento foi apresentado
esta semana durante o Seminário
Sobre Caça Furtiva Em Moçambique, organizado pela Procuradoria Geral da República, em parceria
com a USAID (Agência norteamericana para desenvolvimento),
decorrido em Maputo, entre segunda e terça-feira.
O evento tinha como objectivo
suscitar uma reﬂexão sobre o problema da caça furtiva em Moçambique e mecanismos eﬁcazes a
adoptar para o seu combate, com
um maior envolvimento e acções
coordenadas entre as instituições
da Administração da Justiça, autoridades institucionais competentes e a sociedade em geral.
Falando no evento, a Procuradora
Geral da República, Beatriz Buchili, disse que a problemática da
caça furtiva “constitui problema
do nosso Estado”, porque “a fauna
bravia constitui uma das riquezas
que a natureza nos ofereceu”.
Buchili considera que a aprovação,
recentemente, da Lei nº 14/2014,
Lei da Conservação e Biodiversidade, reforça o quadro legal na
prevenção e combate aos males que
ameaçam o equilíbrio da natureza
e aponta a formação dos magistrados como sendo um dos passos a
seguir.
“Ao Ministério Público cabe a

Rinoceronte, o principal alvo de caçadores furtivos

defesa da legalidade (...), importa
formar magistrados do Ministério
Público e judiciais, as forças policiais e outros intervenientes, em
matéria de prevenção e combate ao
problema”, destacou a magistrada.
Por seu turno, o embaixador dos
Estados Unidos da América
(EUA), Douglas Griﬃths, considera a caça furtiva como parte integrante do crime organizado.
“O tráﬁco ilegal de partes de animais, madeira, drogas e seres humanos rasga o tecido da sociedade.
Leva frequentemente à violência
e a convulsões sociais. E uma vez
implantado é muito difícil de erradicar”, constatou.

Rinocerontes e Elefantes
em risco de extinção
Segundo o director da Worldlife Conservation Society, Carlos
Pereira, a proporção que a chacina
de elefantes está a atingir coloca
em risco a existência destas espécies.
Comentando acerca do estudo por
ele apresentado, Pereira aﬁrmou
que este crime é complexo e os seus
praticantes passaram de “amadores
a proﬁssionais, pertencendo a um
crime organizado”.
“Nestes grupos, há atiradores, extractores dos troféus, transportadores, exportadores, comerciantes
e compradores”, apontou.

Polícia “furtiva”
O estudo aponta como estratégias
utilizadas pelos caçadores furtivos
“a falsiﬁcação de documentos” e a
cumplicidade com a Polícia, pois
esta “disponibiliza armas e munições”.
Segundo o estudo, devido à complexidade deste processo, os caçadores furtivos que vão ao terreno
rendem sete por cento da venda
total do marﬁm e quatro por cento
na venda total do corno de rinoceronte.
Actualmente, o marﬁm é vendido entre 750 a 7000 dólares por
quilograma e o corno do rinocero-

nte entre 45.000 a 50.000 dólares
também pela mesma quantidade
(quilograma).
Devido a estes preços “astronómicos”, a caça furtiva não tem “idade”,
isto é, ela visa tanto os pequenos
como os animais de grande porte.
A China e a Tailândia são os principais mercados do marﬁm e cornos extraídos de animais abatidos
em Moçambique.
O embaixador norte-americano
referiu que o seu país “baniu o comércio de marﬁm” e está, actualmente, a trabalhar para reduzir a
procura a nível global.
“Estamos a investir recursos signiﬁcativos tentando mudar os
comportamentos e assim reduzir
a procura. Estamos a fortalecer a
capacidade de as nações parceiras interromperem as remessas de
produtos do marﬁm. Estamos a
trabalhar para desfazer as redes
criminosas internacionais”, disse.
Douglas Griﬃths adiantou que
o Presidente dos EUA, Barack
Obama, lançou a Estratégia Nacional para o Combate ao Tráﬁco
de Animais Selvagens, que prioriza o fortalecimento doméstico
e global do cumprimento das leis,
a redução da demanda e a criação
de cooperação e parcerias internacionais.

Envolvimento dos EUA
Para a implementação da estratégia, o Governo norte-americano
vai investir, a nível mundial, mais
de USD 60 milhões.
O estudo apresentando pela
Worldlife Conservation Society
aponta ainda que a RNN está na
linha vermelha pelo facto de perder, por ano, 12,5% de elefante
contra 1,53% do crescimento do
mesmo (nível de vulnerabilidade).
Por dia, “entre três a quatro elefantes são mortos naquele recinto”,
constata o estudo.
A superfície terrestre protegida
para a conservação da fauna bravia
é 19%, de um total de 801.590 km2

do território nacional.
Na década 70 do século passado
(XX), o país tinha 50 mil elefantes e entre as décadas 80 a 90, o
número reduziu para 13 mil. Por
sua vez, o Censo de 2008 revelou
que Moçambique possui 22.144
elefantes.
Porém, o estudo revela que, actualmente, a população de elefantes é
de 19.886, onde 12865 estão na
zona norte, 6191 na zona centro e
830 na zona sul.
Por sua vez, o administrador do
Parque Nacional do Limpopo
(PNL), António Abacar, revelou
que no primeiro semestre de 2013
foram mortos 461 Rinocerontes,
dos quais 288 no PNK. Sem apresentar dados relevantes sobre o
abate destas espécies no seu recinto, destacou a morte de moçambicanos no Parque Nacional de
Kruger (PNK), na África do Sul.
De acordo com os dados apresentados por Bacar, em 2008, 280
moçambicanos foram apanhados
no PNK. Em 2013, 43 caçadores
furtivos foram detidos, onde 22
armas foram presas. No mesmo
período 36 pessoas foram presas,
onde 30 eram moçambicanos.
Até ao ﬁnal do ano, projecta-se a
redução do número de detidos,
onde estima-se a detenção de 40
caçadores furtivos e a apreensão
de 20 armas. No primeiro semestre
deste ano, foram detidos 19 caçadores furtivos, 13 armas, 80 munições, três rabos de rinocerontes
foram apreendidos, mas não se deteve nenhum corno desta espécie,
nem pontas de marﬁm e pele de
leopardo.
Entre as causas, o administrador
do Parque Nacional do Limpopo
(PNL), António Abacar, aponta a
corrupção, falta de incentivos aos
inspectores e existência de habitações no interior do PNL.
Abacar refere que o desaﬁo que se
coloca à sua instituição é de incentivar os seus funcionários e reassentar mais de 1600 comunidades

residentes no Parque, assim como o
combate contra a corrupção.
Aliás, este é o mal apontado pelos
dois oradores, pois consideram que
“a maior parte das armas apreendidas são provenientes da Polícia”.
“Os caçadores furtivos usam armas
de guerra, como AKM (semi-automática e Mauzer)”, enfatizaram.
A consciencialização das comunidades sobre o risco inerente ao
abate de elefantes e rinocerontes
é também uma das soluções apontadas, tendo em conta que a actividade, além de perigar a sobrevivência destas espécies na região,
aumenta o conﬂito homem-animal
e, sobretudo, traz impactos “devastadores” na economia nacional
e nas relações diplomáticas entre
os estados da região Austral e do
mundo, pois “Moçambique é visto
como um país não proactivo no
combate à caça furtiva”.
Com estes dados, o director da
Wordlifel Conservation Society
diz que se impõe uma mudança
de atitude nas autoridades, pois
é “preciso combater a origem do
problema”.
Em 2012, foram apreendidas 60
pontas de marﬁm, 55 em 2013 e
31, no primeiro trimestre do ano.
Porém, a fonte frisou: “não nos
podemos contentar com a apreensão do marﬁm ou cornos de rinoceronte, pois os produtores estão a
acabar”, frisou.
“A caça furtiva está a pôr em perigo a segurança nacional e as boas
relações de vizinhança com os estados vizinhos, sendo parte integrante do crime organizado transicional”, acrescentou a fonte.
O embaixador norte-americano
entende que o tráﬁco de animais
selvagens é uma “preocupação
de conservação e uma ameaça à
segurança internacional. É uma
forma altamente lucrativa do
crime organizado transnacional,
gerando biliões de dólares a cada
ano para os traﬁcantes. A procura
do marﬁm do elefante e do corno
do rinoceronte, animais exóticos,
alimentos e madeiras especiais e a
medicina tradicional estão a levar
muitas espécies de animais selvagens e culturas protegidas à beira
da extinção”.
Douglas Griﬃths destaca, igualmente, que os esforços levados a
cabo pelo seu país estão virados à
capacitação para “a melhoria da cooperação transfronteiriça; no fortalecimento das leis contra o tráﬁco
de animais selvagens; na melhoria
da gestão da vida selvagem, tanto
dentro como fora das áreas protegidas; e na formação de guardas
ﬂorestais e comunitários, polícias,
oﬁciais de alfândega, procuradores
e juízes”.
De referir que se comemorou, na
passada segunda-feira, o Dia Internacional do Rinoceronte. Na
mesma data, começou o censo
populacional desta espécie.
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A Grande Guerra que Portugal quis esquecer
Por Manuel Carvalho, em Palma, Norte de Moçambique

N

a Grande Guerra de 191418, o exército português sofreu a sua maior derrota em
África desde Alcácer Quibir.
No Norte de Moçambique morreram
mais soldados portugueses do que na
Flandres. Não tanto pela razia das balas alemãs. Mais pela fome, pela sede,
pela doença e pela incúria. Minada pela
vergonha, a I Guerra em Moçambique
acabou votada ao esquecimento. Não
tinha lugar numa nação que até 1974
sonhava com um império ultramarino.
Numa viagem de mais de 2500 quilómetros, o PÚBLICO (editado em
Lisboa) foi à procura dessa guerra sem
rosto. Os cemitérios dos soldados foram profanados ou são lixeiras, mas o
milagre da tradição oral conservou as
suas memórias até hoje.
No dia 26 de Junho o primeiro-ministro de Portugal foi ao cemitério militar
de Richebourg, no Norte da França,
“prestar a nossa homenagem colectiva”
aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Se em vez de ter
escolhido o palco europeu da guerra e
optasse pelo cemitério de Palma ou o
ossário de Mocímboa da Praia, no Norte de Moçambique, diﬁcilmente Passos
Coelho teria condições para manifestar
o “respeito e sentimento de enorme orgulho” que o país supostamente “tem
por todos aqueles que se sacriﬁcaram ao
serviço da nação”. Porque nesses lugares
remotos não encontraria cemitérios com
cruzes brancas, alinhadas e conservadas,
a recortarem o verde da paisagem. Descobriria sim lápides a emergirem entre
o lixo que alimenta galinhas e cabras,
tumbas engolidas pelo avanço da selva,
túmulos profanados com os restos dos
esqueletos dos combatentes expostos ao
ar, campas onde só com esforço se consegue ler o nome dos que morreram em
Quionga, em Negomano ou no território dos Macondes, nas margens do rio
Rovuma.
O historiador Marco Arrifes escreveu
que “o soldado desconhecido de África é
bem mais desconhecido que o da Flandres” e desde os dias da guerra até hoje
não faltam argumentos para comprovar
a sua tese. Em África combatia-se, de
acordo com a ideologia e o direito da
era colonial, pela defesa do território
nacional. Em África, principalmente
no norte de Moçambique, morreram
mais soldados portugueses do que nas
trincheiras da Flandres, não tanto pelo
efeito das balas mas mais por causa da
impreparação, da incúria, da fome e da
sede, da loucura das febres, do paludismo e da disenteria. Mas nem isso bastou
para que a Grande Guerra em África
tivesse merecido a atenção que os historiadores, os políticos e a generalidade
da opinião pública devotaram ao Corpo
Expedicionário Português na Europa.
Até hoje, as campanhas em África permanecem envolvidas numa relativa aura
de esquecimento colectivo. Só muito
recentemente uma nova geração de historiadores decidiu desenterrar o tabu
e veriﬁcar a dimensão da tragédia que
aconteceu em Angola e, principalmente,
em Moçambique.
Numa viagem de mais de 2500 quilómetros pelas zonas remotas da província de
Cabo Delgado, na linha de fronteira do
Rovuma ou já no outro lado do planalto

dos macondes, em território da Tanzânia, o PÚBLICO foi à procura do que
resta dessa guerra. Partimos de Pemba, a
Porto Amélia dos tempos coloniais, subimos a Mocímboa da Praia e a Palma,
as bases das principais expedições das
tropas nacionais entre 1916 e 1917; visitámos Quionga que fora ocupada pelos
alemães em 1894 e reconquistada sem
um tiro em 10 de Abril de 1916; subimos a Namoto, na margem do Rovuma;
fomos a Mueda, símbolo do orgulho
dos macondes e lugar simbólico do início da Guerra Colonial, atravessámos
a estrada de quase 200 quilómetros de
terra batida, em plena selva, que a liga a
Negomano, onde as tropas portuguesas
sofreram uma pesada derrota em 25 de
Novembro de 1917; cruzámos a fronteira através de uma ponte moderna,
absurda, que liga duas picadas entre o
nada e lugar nenhum e subimos ao planalto dos macondes do lado da Tanzânia para visitar o velho forte alemão de
Nevala, que os portugueses ocuparam
durante um mês; passámos em Mahuta
onde uma emboscada a 4 de Outubro
de 1916 tirou a vida a 32 soldados e regressámos a Moçambique via Kilambo
e Namoto.
Ainda hoje as memórias da Grande
Guerra permanecem guardadas nessas
localidades pela tradição oral. Amisse
Juma, 76 anos, sabe identiﬁcar o lugar onde se instalou o quartel-geral da
quarta expedição, em Mocímboa da
Praia. Martins Ibrahim Musse, 65 anos,
sabe relatar as histórias dos soldados
cujos restos mortais permanecem no
cemitério de Palma e lembra-se do dia
em que muitos foram desenterrados e
transportados para Portugal. O mzê
(senhor de idade) Assani Abdel Remani Kimombo desconhece ao certo a
sua idade, mas consegue detectar entre
o mato as trincheiras que em 1916 as
tropas portuguesas cavaram em Namoto para se defenderem das investidas
alemãs que partiam do outro lado do
Rovuma; Abdel Carlos John é capaz de
abrir caminho entre a selva com uma
catana para, a alguns quilómetros da aldeia, nos levar ao túmulo de um soldado
alemão cuja cúpula, garante, foi derrubada por um elefante. E em Negomano,
na fronteira entre o Cabo Delgado e o
Niassa, Santos Salimo Mundogwan, 61
anos, conserva as memórias que o seu
avô, o régulo Malunda, lhe transmitiu
do terrível combate que em 25 de Novembro de 1917 opôs portugueses e alemães numa das orlas da sua aldeia, no
preciso lugar onde o Lugenda se funde
com o Rovuma. Santos Salimo Mundogwan recorda-se até do nome do major
Teixeira Pinto, o comandante das tropas
nacionais em Negomano que perdeu
a vida com os primeiros tiros do cerco
alemão.
O regresso a esses lugares e a recuperação dessas memórias ajuda a perceber
o destino das expedições. Obrigadas a
defender uma fronteira com 720 quilómetros, tendo de cruzar um território
muito maior do que Portugal, num clima abrasador onde, no Verão, a chuva
potencia níveis de humidade acima dos
90%, numa região sem estradas que
obrigavam as colunas a ter de abrir caminho entre a selva, sujeitos a permanentes ataques de feras e de enxames
de mosquitos, os soldados portugueses

foram sujeitos a uma missão impossível.
Sem treino especíﬁco, sem equipamento
ajustado aos rigores do mato africano,
sem linhas de abastecimento que garantissem comida e água, sem medicamentos nem hábitos de higiene, tornaram-se
presas fáceis de um exército alemão com
menos homens mas liderado por um
génio militar, Paul Emil von Lettow-Vorbeck, cujas tácticas de guerrilha em
movimento inspirariam todo o curso da
guerra não-convencional do século XX,
de Che Guevara a Nguyen Giap, de
Amílcar Cabral a Samora Machel.
A zona do conﬂito, entre os rios Lúrio e
o Rovuma, era visitada pelos portugueses desde os princípios da expansão, mas
a sua posse efectiva só se consumaria
em Fevereiro de 1887, quando o coronel Palma Velho, governador de Cabo
Delgado, conquista a baía de Tungue
ao sultão de Zanzibar. De face voltada
para a Índia, mas culturalmente próxima da esfera do Islão, a costa era nessa
época, como hoje, um mosaico de povos
que viviam da pesca e da agricultura familiar. Mais para o interior dominavam
os macuas, a sul do Lúrio, e os macondes e, já nos limites do Lago Niassa, os
ajauas. Para os soldados portugueses, na
sua esmagadora maioria provenientes
das aldeias do interior, o Norte de Moçambique aparecia-lhes como uma terra
inóspita, maldita, povoada de leões que
entravam noite dentro nos acampamentos e devoravam carregadores indígenas
ou doentes dos hospitais de campanha,
de formigas carnívoras, de gente que
comia ratos dos arrozais e dançava em
trejeitos hedonistas noite fora em batucadas.
Toda a área de conﬂito tinha sido concessionada à exploração da Companhia
do Niassa, em 1890, mas a obra colonizadora desta entidade tinha sido nula.
Os seus métodos “eram tudo o que havia de mais simples: nem escolas, nem
missões, nem hospitais, nem estradas.
A sua actividade cifrava-se na cobrança
dos direitos da alfândega e no m’soco”, o
imposto de palhota, constatou o médico Américo Pires de Lima na sua memória Na Costa de África. Poder-se-ia
pensar que a experiência militar dos
portugueses em África, coroada com
missões do tenente Valadim no Niassa,
onde morreu em combate em Janeiro
de 1890, com a estratégia baseada na
violência dos “Centuriões” comandados
por António Enes, ou as façanhas de
Mouzinho de Albuquerque na batalha
de Marracuene, de Chaimite, ou com a
prisão de Gungunhana, em 1895, colocaria as tropas portuguesas numa situação de vantagem face à curta vivência
dos alemães em África, que se tinham
estabelecido na região dos Grandes Lagos apenas em 1885. Puro engano.
Quando a primeira expedição comandada pelo coronel Pedro Francisco
Massano de Amorim, director militar
das Colónias, chega a Porto Amélia e
desembarca do Durhan Castle, no dia 1
de Novembro de 1914, com 50 oﬁciais,
77 sargentos, 1400 soldados e 322 solípedes era já possível perceber a dimensão do improviso. A falta de objectivos,
a ausência de preparação militar ou a
carência de bens cruciais como medicamentos iriam comprometer o esforço
das tropas expedicionárias. Massano de
Amorim lamentaria mais tarde no seu

transportados para Lisboa, resta a memória oral como objecto de estudo. Ou
a ﬁcção, fácil de prosperar numa guerra entre europeus errantes pela selva.
O escritor João Paulo Borges Coelho
recuperou esse tempo para escrever o
romance que lhe valeria o Prémio Leya
de 2009, O Olho de Hertzog. E pouco
mais.

Soldados moçambicanos foram carne para canhão na “Guerra dos outros”

relatório de campanha o seu destino:
“Sem caminho-de-ferro, que aqui é
considerado um bluﬀ, sem linhas telegráﬁcas, sem estradas, sem força militar… com ratoneiros e bandidos em vez
de polícias e sipaios, sem protecção de
espécie alguma aos indígenas… não é
para admirar que à data de chegada da
expedição do meu comando aos territórios da Companhia do Niassa os postos
administrativos fossem uma vergonha,
os militares uma irrisão, a ocupação
uma mistiﬁcação, a cobrança de impostos uma violência, a subordinação do
gentio uma utopia e a viação um esforço
grosseiro”.
A expedição, baseada na actual Pemba,
capital da província de Cabo Delgado,
passaria um ano em Moçambique dedicada a tentar suprir as carências de mobilidade que comprometiam a acção de
um exército moderno, sujeito a deslocações de centenas de quilómetros com
toneladas de víveres e equipamentos. O
seu legado para a expedição que se lhe
seguiu consistiu na instalação de uma
linha telegráﬁca e na construção de uma
estrada que ligaria Porto Amélia a Mocímboa do Rovuma, com uns 450 km de
extensão. Mas mesmo a permanência na
belíssima baía de Pemba, num ecossistema e num clima apesar de tudo mais
favorável que os de Palma ou de Mocímboa da Praia, não evitaram que, de
acordo com o historiador António José
Telo, a expedição tenha sofrido “21%
de baixas por doença nos primeiros seis
meses, sem entrar em combate e mesmo
sem sair de Porto Amélia”.
Nem esses dados alarmantes serviram
de lição. Nada mudou na preparação
das expedições seguintes, que depois de
Março de 1916 tinham de viver em esta-

do de guerra declarada com os alemães.
Pelo contrário, a segunda e terceira expedições, com mais de seis mil soldados
da metrópole, acentuariam os erros da
primeira. Numa das sessões secretas da
Câmara de Deputados e do Senado da
República destinadas a discutir a situação da guerra, que decorreram entre 11
e 31 de Julho de 1917, o líder do Partido
Unionista, Brito Camacho, daria conta
da lassidão e negligência com que as
missões eram preparadas: “Não é segredo para ninguém que se têm mandado
tropas para a África como se não mandam reses para o matadouro”.

“A guerra dos outros”
Mais de 2000 soldados europeus mortos, uma derrota copiosa em todas as
frentes, a cedência aos ingleses do comando operacional após o desastre do
Verão austral de 1917: a linha de fronteira traçada pelo curso do Rovuma
tornou-se “o mais fantástico atoleiro da
história militar portuguesa moderna”,
na opinião do historiador francês René
Pélissier, especialista no estudo do passado das ex-colónias portuguesas em
África. Cada relatório, cada fonte, militar ou civil, portuguesa ou alemã, oferece visões desencontradas sobre os custos
humanos da guerra entre os soldados
enviados da metrópole. Mas há nesta
contabilidade um valor aproximado, ao
menos. O que se torna impossível em
relação ao balanço das vítimas entre a
população local. Na Conferência de Paz,
Portugal avançou com uma estimativa
de 120 mil mortos entre os habitantes
do Norte de Moçambique, mas é provável que haja aqui algum exagero destinado a inﬂacionar o valor da indemnização que se estava a pedir à Alemanha.

No ﬁnal da guerra, Gavicho de Lacerda,
administrador da Zambézia, dizia que o
seu prazo tinha fornecido 25 mil carregadores ao exército e desses, em 1919,
havia ainda cinco mil por repatriar. Estavam “em tal estado que fazia horrores
olhar para eles”
Certo é que morreram muitas dezenas
de milhar de nativos moçambicanos.
Menos os que vestiram a farda do exército português e integraram as companhias indígenas, muitos mais os que foram capturados nas suas aldeias natais e
obrigados ao trabalho forçado de carregador. Carlos Selvagem, um alferes que
integrou a terceira expedição, em 1916,
olhava-os “com piedade, angulosos, nus,
esquálidos, tiritando de frio debaixo dos
pobres farrapos da manta, aglomerados
em rebanho nos seus cercados de capim,
deslocando-se lentamente, em lentas ﬁlas de comboios, ajoujados sob os fardos
que os esmagam, e passivos, sonâmbulos, mecânicos, o olhar ausente, a face
vaga, como quem vaga no indeﬁnido
dum sonho remoto, duma remota visão
de palhotas e aldeias natais”.
No ﬁnal da guerra, Gavicho de Lacerda,
administrador da Zambézia, dizia que o
seu prazo tinha fornecido 25 mil carregadores ao exército e desses, em 1919,
havia ainda cinco mil por repatriar. Estavam “em tal estado que fazia horrores
olhar para eles”. Quantos terão morrido
de fome, de sede, de exaustão, de maus-tratos é impossível saber. Não faziam
parte da contabilidade administrativa
do exército. “Não são homens porque
não têm nome; também não são soldados, porque não têm número. Não se
chamam, contam-se. Formam-se a varapau, põe-se-lhes uma carga à cabeça e
pronto”, lamentaria o sargento Cardoso

Mirão, da expedição de 1917.
Ao infortúnio dos carregadores (só no
ano ﬁnal da campanha foram recrutados
30 mil para apoio das tropas britânicas
a operar em Moçambique) junta-se a
violência e as razias feitas por exércitos famintos em marcha nos campos e
armazéns dos aldeões. Com a presença
do exército no Norte de Moçambique, a
Companhia do Niassa tratou ﬁnalmente
de cobrar impostos aos macondes, usando métodos que arrepiavam até a sensibilidade dos soldados embrutecidos
pela guerra. “Um dia, em Mocímboa, vi
chegar uma estranha procissão: à frente
e atrás, um sipaio [polícia indígena], no
meio uma longa bicha de mulheres, que
foram metidas num redil de arame farpado. Surpreendido perguntei a signiﬁcação daquilo. Era a cobrança coerciva
do m’soco [imposto de palhota]. Como
os pretos não pagavam, encarceravam as
mulheres até que os respectivos maridos,
saudosos, as viessem resgatar pagando o
almejado m’soco”, lembraria Américo
Pires de Lima, um alferes médico. As
sublevações indígenas, no Barué, perto
da Beira, ou no planalto dos macondes
foram duramente reprimidas. No Norte
de Moçambique, entre Abril e Junho de
1917 foram incendiadas mais de 150
povoações maconde, na contabilidade
de René Pélissier.
Moçambique e os moçambicanos foram sem dúvida as maiores vítimas da
guerra, mas nem isso motivou qualquer
interesse entre a comunidade académica
sobre o tema. António Sopa, historiador
moçambicano da época contemporânea,
explica este alheamento dizendo que a
I Guerra Mundial é vista como “uma
guerra dos outros”. Sem fontes escritas,
com os arquivos militares e coloniais

Uma guerra ainda viva
Logo após o conﬂito, nos anos 20, os
militares e a História ainda se dedicaram a tentar perceber as razões para o
desastre na guerra do Norte de Moçambique. Outros ﬁzeram-no em tom de
ajuste de contas. Foi o caso do general
Gomes da Costa, que em 1918 comandou a última expedição a Moçambique
e teve a oportunidade de arrolar todas
as omissões e de compilar uma síntese
de todos os erros cometidos. Escreveu
o militar que encabeçaria o golpe de
28 de Maio de 1926 sobre o estado de
impreparação das missões enviadas para
Moçambique: “Não se conhecem nem
os recursos militares das colónias, nem
os seus recursos económicos, nem a sua
topograﬁa; nem há cálculos feitos para
a quantidade de víveres necessários para
um dado número de homens; nem estudo da ração mais própria; nem contratos
ou combinações para os fornecimentos
a fazer com regularidade; nem ﬁxação
das formas de acondicionamento; nem
estudo dos nossos navios para se conhecer o que cada um pode transportar em
homens, animais e carga; numa palavra,
nada há feito, nada se sabe, para nada
serve”. As campanhas em Moçambique
desenrolaram-se “sem objectivo, sem
plano, sem nexo, até à derrota”.
Em 1926, uma Ordem do Exército que
serviria de avaliação ao relatório do comandante da terceira expedição, o general Ferreira Gil, acentuava as responsabilidades dos políticos e desculpava os
militares pelas perdas materiais e humanas e pelas derrotas. “O estudo deste
período da campanha na África Oriental mais uma vez demonstra que as estações superiores não puderam ou não
souberam convenientemente preparar,
nem superiormente orientar a nossa
intervenção militar nesse teatro de operações. Em tudo se revela uma grande
desorganização, a mais completa ausência de previsão e de uma conveniente
preparação, e a carência de recursos em
dinheiro e em material indispensável
nas campanhas coloniais, factores estes
acrescidos com a falta de um plano de
guerra previamente estabelecido, onde
tivessem sido ﬁxados os objectivos políticos e militares da nossa acção, como
beligerantes, nesse teatro de operações.
E, como se tudo isso não bastasse, foi
ainda por vezes agravado com a intervenção, nem sempre oportuna, de poderes superiores aos Comandos das expedições na direcção das operações, e com
o fraco apoio que, também por vezes, foi
dado a estes Comandos pelo Governo
central”.
Há nesses relatos vontade de denunciar, mas é mais fácil encontrar palavras
contra os hábitos dos negros ou contra
os monhés do que contra os oﬁciais ou
contra os políticos
Alguns dos soldados e oﬁciais que resistiram às agruras das campanhas africanas elevaram o tom das críticas, publi-

cando as suas memórias nos anos ﬁnais
da Primeira República. Na maior parte
dos casos são relatos vívidos, pungentes,
mais destinados a celebrar o milagre
da sobrevivência do que em analisar as
causas da incompetência do comando.
São livros que nos falam dos hábitos
dos indígenas, que relatam o sofrimento
das grandes caminhadas, que descrevem
os horrores da fome e da sede, que situam as bases ou os campos de batalha,
que narram detalhes do quotidiano dos
bivaques ou dos acampamentos dos indígenas. Há nesses relatos vontade de
denunciar, mas é mais fácil encontrar
palavras contra os hábitos dos negros
ou contra os monhés (indianos) do que
contra os oﬁciais ou contra os políticos.
Ainda que o volume de obras memorialísticas da guerra em Moçambique
seja muito inferior às que se escreveram
a partir da experiência na Flandres, as
suas narrativas são cruciais para se perceber o que aconteceu aos cerca de 20
mil soldados que o Governo da República enviou para travar os alemães (em
Angola, onde os conﬂitos duraram apenas entre 19 de Outubro e 18 de Dezembro de 1914, o número de praças
europeias ascendeu a 13 mil). Américo
Pires de Lima, um médico do Porto que
se viria a destacar como professor universitário e como criador do Jardim Botânico que ainda hoje existe na Rua do
Campo Alegre, deixou-nos uma ideia
brutal do efeito que as doenças tropicais
provocaram nas expedições baseadas em
Palma e em Mocímboa da Praia, entre
1916 e 1917. Carlos Selvagem e António de Cértima relataram com detalhes
a marcha pela actual Tanzânia que culminou com a conquista e abandono do
forte alemão de Nevala. Cardoso Mirão, Ernesto Moreira dos Santos e José
Teixeira Jacinto guardaram em texto a
inenarrável odisseia da Coluna do Lago,
uma viagem desnecessária de 900 km
pelo interior da selva que acabou com as
derrotas de Negomano e de Serra Mecula, em Novembro de 1917.
A maior parte dessas memórias foi publicada na década que se seguiu à guerra
e, com excepção do livro Epopeia Maldita de António de Cértima, ainda hoje
um objecto de culto para os biblióﬁlos,
caiu depressa no esquecimento. Cardoso Mirão decidiu imprimir o seu Kináni
(palavra maconde que signiﬁca “quem
vem lá” ou “quem vive”) já na vigência
do Estado Novo e, como seria de esperar, a obra foi censurada por instilar o
“derrotismo” no país e por conter relatos
considerados “desprestigiantes para o
Exército Português”. O livro, emocionante, misto de tragédia e de aventura,
seria publicado em 2001. A memória
de Teixeira Jacinto permaneceu 70 anos
guardada num invólucro de papel grosso, atado com ﬁo do Norte, até que há
três anos o seu neto Armando Jacinto,
um coronel na reserva, a descobriu num
baú – seria revelada em primeira mão
pelo PÚBLICO em Outubro de 2011 e
entretanto publicada pela Câmara Municipal de Espinho.
Com o Estado Novo, o processo de
apagamento da memória avançou. As
derrotas da Primeira Guerra em África
seriam anotadas como um acidente de
percurso, causado pela República jacobina, impreparada e carente de sentido
patriótico. Os valores do nacionalismo

ou a glória do Império coexistiam mal
com as derrotas de Namoto ou Negomano. Os mitos africanistas de Mouzinho de Albuquerque não se podiam
associar à tragédia de Nanguar ou da
Serra Mecula. Craveiro Lopes, Presidente da República entre 1951 e 1958,
foi ainda capaz de visitar alguns dos lugares do conﬂito em 1956, mandando
recolher os restos mortais dos soldados
dispersos por vários campos de batalha
e transladando-os para Portugal ou para
um ossário construído de propósito em
Mocímboa da Praia – hoje ao abandono.
Mas esse seu gesto fez-se mais por um
desígnio pessoal do que pelo imperativo
de moral pública. Craveiro Lopes fora
um alferes que, aos 23 anos, ﬁzera parte da Coluna de Massassi e participara
na conquista de Nevala, em Outubro/
Novembro de 1916. A sua bravura na
defesa do fortim conquistado aos alemães pelo curto prazo de uma semana
tinha-lhe merecido uma Cruz de Ferro.
Era natural que um militar que vivera
as agruras da guerra na selva africana
se preocupasse em homenagear os que
nela pereceram.
Muitas das localidades que serviram de
bases aos soldados das quatro expedições entre 1914 e 1918 seriam usadas
pelas tropas coloniais que combateram
a Frelimo quatro décadas mais tarde. Muitos dos eixos de penetração da
guerrilha foram muito antes abertos pelas incursões alemãs.
A guerra colonial regressaria a muitos dos lugares por onde andaram os
soldados portugueses de há cem anos.
Francisco Dinis esteve em Negomano
até 1974 mas não se recorda de ter ouvido falar da batalha que lá se travara 57
anos antes. Muitas das localidades que
serviram de bases aos soldados das quatro expedições entre 1914 e 1918 seriam
usadas pelas tropas coloniais que combateram a Frelimo quatro décadas mais
tarde. Muitos dos eixos de penetração
da guerrilha foram muito antes abertos
pelas incursões alemãs. Entre estas duas
gerações há, por isso, memórias em comum. Em Mecula, um lugar remoto do
Niassa, onde Agostinho Mesquita sofreu um atentado com uma mina que o
tornou deﬁciente, morreu o tenente Viriato de Lacerda em Dezembro de 1917
vítima dos ataques alemães.
René Pélissier considera que o facto de
a guerra de libertação da Frelimo se ter
iniciado no território dos macondes,
onde se deram as mais duras batalhas
da Grande Guerra e onde a população
civil sofreu as agruras da escravidão ou
da pilhagem, não é por acaso. “Não se
deve esquecer que apenas 47 anos separam a ‘submissão’ de 1917 do início da
guerrilha da Frelimo”, escreve o historiador francês. A verdade é que as marchas forçadas entre a selva no Niassa ou
no planalto dos macondes, as razias dos
bens das populações, a violência sobre
as mulheres ou a escravidão da Grande Guerra dão corpo a uma linha de
acontecimentos que esteve longe de se
concluir quando os alemães depõem as
armas, a 11 de Novembro de 1918. Por
muito que em Portugal essa guerra distante tenha sido estranhamente engavetada na História, os seus efeitos perduraram no tempo. E, como o PÚBLICO
pôde constatar, ainda hoje resistem na
memória dos seus habitantes.
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Os Naturais e Amigos de Angoche solidarizam-se com o
Municipio pela passagem do 44º aniversário, consolidando
a paz rumo ao desenvolvimento sustentável
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Ângela Mapasse Buque
Faleceu
Seu cunhado Fernando Mbanze, seus irmãos Brígida
Macuacua Mbanze, Daniel, Maria, Isabel, Rosália, Celina, Amável, Aurélio, Ambrósia e Dário, seus primos e
demais familiares comunicam com profunda mágoa o
falecimento de Ângela Mapasse Buque, ocorrido no
dia 23 de Setembro, no
Hospital Militar de Maputo, vítima de doença,
cujo funeral realiza-se
hoje, 26 de Setembro,
às 10 horas, no cemitério de Lhanguene,
antecedido de velório,
na igreja católica da
Munhuana, às 9 horas.
Paz à sua alma

Maria de Jesus Couto
Faleceu
O Conselho de Administração da mediacoop SA,
os editores, os jornalistas e restantes trabalhadores
comunicam com pesar, o falecimento da senhora Maria de Jesus Couto, esposa do veterano jornalista Fernando Couto.
Vários jornalistas desta empresa tiveram a oportunidade de privar em vida com a
Sra. Maria de Jesus, nomeadamente no Centro Social
do extinto Ministério de Informação, uma mulher de
grande energia e um grande sentido de solidariedade
humana.
Nesta hora particularmente dolorosa, apresentamos
DRV VHXV ÀOKRV )HUQDQGR
Amado e Mia, colaboradores das nossas publicações
e à restante família as nossas sentidas condolências

Savana 26-09-2014

Savana 26-09-2014

PUBLICIDADE

17

OPINIÃO

18

Savana 26-09-2014

Cartoon

EDITORIAL
Os perigosos contornos
da caça furtiva
Numa sociedade onde a vida de um ser humano é descartável com
tamanha naturalidade, onde a polícia, como parte da sua rotina, não
se deixa de vangloriar por abater presumíveis “perigosos cadastrados”
sem os sujeitar à justiça, onde jovens na ﬂor da idade aceitam qualquer
valor monetário para tirar a vida de alguém, parecerá trivial ainda falar
da importância da protecção dos animais bravios.
Mas os dados estatísticos sobre o crescimento da caça furtiva em
Moçambique não nos devem deixar tranquilos, nem sequer por um
segundo. A fauna bravia é um elemento extraordinariamente importante para o equilíbrio ecológico e determinante para a nossa própria
vida.
Por isso, proteger os animais bravios não é uma questão só para agradar os turistas ocidentais, como muitas vezes, e erradamente, se costuma dizer.
Talvez esta nossa atitude reducionista não permite que sejam tomadas
acções enérgicas para estancar o ímpeto da caça furtiva que tem dizimado um grande número dos nossos recursos faunísticos e ao mesmo
tempo que torna desastrosa a nossa reputação internacional.
Num seminário organizado esta semana pela Procuradoria Geral da
República para analisar os efeitos da caça furtiva e encontrar mecanismos de uma resposta legal a esta praga, foi revelado que só nas duas
primeiras semanas de Setembro corrente, pelo menos 22 elefantes
haviam sido ilegalmente mortos na maior reserva animal do país, na
província do Niassa.
Especialistas internacionais em matéria de conservação alertam que
a caça furtiva contra o elefante em Moçambique, para a extracção do
marﬁm, está a ser levada a cabo por sindicatos organizados, actuando
numa escala industrial.
Os caçadores furtivos não são os principais beneﬁciários da sua acção
calamitosa. Eles são soldados que agem a mando de barões bem posicionados ao nível internacional e que acumulam fabulosas fortunas
como resultado desta actividade ilícita. São estes soldados as principais vítimas, quando confrontados pelos guardas responsáveis pela
protecção da fauna bravia.
Para além do elefante, o rinoceronte é a outra espécie que se tornou
alvo preferido dos caçadores furtivos.
Todos os dados indicam que o rinoceronte está praticamente extinto
em Moçambique. Pelo que os caçadores furtivos viraram agora as suas
atenções para a África do Sul, onde as autoridades se vêem obrigadas
a recorrer a medidas extremas para a protecção desta espécie.
Até 22 de Setembro, o Departamento de Fauna Bravia da África do
Sul havia registado um total de 787 rinocerontes mortos este ano, em
comparação com um total de 1004 durante todo o ano de 2013.
A matança acontece em quase todas as reservas de fauna bravia na
África do Sul, mas é no Parque Nacional de Kruger, junto à fronteira
com Moçambique, onde o fenómeno se torna deveras preocupante.
A situação pode atingir contornos políticos, provocando tensões entre
países que sempre viveram em solidariedade mútua.
Recentemente, as autoridades moçambicanas e sul-africanas chegaram a um acordo que permite que os caçadores furtivos sejam perseguidos até dentro do território moçambicano. Isto, se não forem mortos ainda dentro da África do Sul. Como medida complementar, a
África do Sul decidiu lançar uma mega operação de translocação dos
seus efectivos de rinocerontes do Kruger para outras zonas de conservação no interior do país, relativamente menos expostas à caça furtiva.
A fauna bravia é um património de toda a humanidade. Ninguém
tem o direito de privar futuras gerações do usufruto das riquezas que
a natureza colocou à disposição do ser humano. Em alguns países, incluindo o nosso, ela é uma importante fonte de receitas para o Estado.
Por isso, os que se envolvem na caça furtiva, para além do holocausto
contra a natureza que estão a causar, estão também a cometer crimes
económicos que contribuem para conter os esforços de desenvolvimento que estão a ser empreendidos para eliminar a pobreza.
Não é, por isso, apenas uma preocupação para os turistas ocidentais. É
uma questão de recursos naturais, cuja protecção deve merecer maior
atenção por parte do nosso governo.

lta

Mu

Vantagem comparativa e
o conhecimento
Por Alberto da Barca

A

prática do princípio de
vantagem comparativa tem demonstrado a
existência de certos padrões, praticados pelas lideranças
governamentais e empresariais
onde se destacam:
i) a acomodação nas vantagens
naturais, como se o mercado externo não tivesse mais nenhuma
fonte para importar;
ii) o conhecimento das verdadeiras necessidades dos potenciais
clientes não é considerado como
vantagem, donde resulta um certo tipo de arrogância partindo do
pressuposto de que os mesmos
não têm alternativa à importação
de recursos naturais do país;
iii) iniciativas do governo para
baixar a estrutura de custos das
empresas por forma a torná-las
mais competitivas; iv) falta de
iniciativas por parte dos líderes
empresariais no sentido de melhorar a competitividade das empresas de exportação e melhor se
posicionarem perante os rivais;
v) a integração para a frente não
é considerada fonte de vantagem;
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matérias-primas, pois o mercado paga pelo conhecimento
incorporado nesses produtos.
No mundo actual sem fronteiras e com a chegada da era da
informação, o conhecimento
difunde-se a uma velocidade sem
precedentes, beneﬁciando as regiões e países melhor preparados
para a sua aplicação. Portanto,
os conhecimentos que adquirimos desde o ensino primário,
que diziam que os nossos países
dispunham de recursos naturais
abundantes, devem ser entendidos como desaﬁos importantes a
ter em conta e não propriamente
como oportunidades que garantam o acesso à riqueza.
O desaﬁo passa assim a ser como
fazer parte da globalização convertendo as vantagens comparativas em vantagens competitivas
sustentáveis e baseadas no conhecimento. Como só o conhecimento agrega valor, Moçambique precisa com urgência de
entrar no mercado equipado com
esta nova ferramenta de crescimento e desenvolvimento.
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vi) a cooperação entre as empresas de exportação não é considerada como fonte de vantagem,
pois a maioria das empresas são
rivais na luta pelo acesso a créditos em condições favoráveis;
vii) o conhecimento da clientela
não é valorizado, bastando que a
mesma tenha uma ‘ﬁcha limpa’,
ou seja sem dívidas junto a credores internacionais;
viii) o paternalismo governamental às empresas locais inibe
as suas iniciativas de inovação e
criatividade para fazer face aos
desaﬁos do momento.
Portanto, a ‘velha maneira de
pensar’ suportada pela teoria da
‘vantagem comparativa’, pouco
ou nada ajuda na geração e distribuição de riqueza em países
como Moçambique. O comércio
internacional é um espaço onde
só as nações que apresentarem
uma elevada taxa de competitividade é que sobrevivem no que
toca a produtos manufaturados.
Os países exportadores de produtos manufaturados são os mais
ricos do que os exportadores de
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Clima de mudança
Por João Carlos Barradas

A

Cimeira sobre Alterações
Climáticas sem consagrar
decisões importantes, foi,
ainda assim, pretexto para
iniciativas que poderão levar à negociação de alguns compromissos
importantes capazes de tornarem
viável a adopção de um Tratado
Ambiental no ﬁnal do próximo
ano.

lançado nos Estados Unidos em
2011, tal como a decisão tomada
em Maio pela Universidade de
Stanford de abandonar investimentos na indústria do carvão,
indica que a iniciativa está prestes
a ganhar uma dinâmica capaz de
lhe assegurar inﬂuência ﬁnanceira
e política.

O movimento para desinvestimento em energias fósseis aproveitou os encontros no âmbito
da Assembleia-geral das Nações
Unidas para anunciar algumas
adesões de impacto simbólico
como a do “Rockefeller Brothers
Fund” que irá reduzir a menos de
1% as aplicações nas indústrias do
carvão e areias betuminosas até ﬁnal de 2014 antes de as eliminar
totalmente.
Apesar de o fundo dos herdeiros do magnata do petróleo movimentar apenas 860 milhões de
dólares, a sua adesão ao movimento “Global Divest-Invest”,

Fundos de pensões, universidades, hospitais e demais entidades
aderentes ao “Global Divest-Invest” comprometeram-se a
desinvestir em cinco anos cerca
de 50 mil milhões de dólares em
activos no sector dos combustíveis
fósseis, mas, apesar dos montantes
serem ainda pouco signiﬁcativos,
o movimento começa a deﬁnir os
termos do debate.
Harvard, a mais rica universidade
com um fundo de dotação de 32
mil milhões de dólares, recusou
desinvestir em energias fósseis,
tendo, contudo, aprovado regras
mais abrangentes sobre a transpa-

Reorientar investimentos

rência quanto a emissões de dióxido de carbono nas empresas em
que tenha aplicações.
A Universidade da Califórnia
escusou-se, igualmente, a abandonar participações de 10 mil
milhões de dólares nos sectores
do gás natural, petróleo ou carvão,
admitindo, no entanto, reduzir o
seu montante e destinou mil milhões de dólares para projectos de
combate a efeitos negativos das
alterações climática.
O “Global Divest-Invest” surge
na linha do movimento de protesto contra o “apartheid” desencadeado nos Estados Unidos na
década de 60 e que levou à adopção de legislação federal em 1986
banindo novos investimentos,
vendas de armamento e restringindo as importações com forte
impacto na África do Sul.
A dinâmica é semelhante e apesar das aplicações ﬁnanceiras nas
empresas de energias alternativas
não apresentarem presentemente
retornos remotamente compará-

A grande banda

O

s meus sonhos nunca tiveram forma deﬁnitiva nem substância que os pudesse sustentar
por muito tempo. Sempre me apareceram,
como me aparecem, as nuvens quando olho
para o céu e vejo-as a mudarem constantemente de
forma, a construírem castelos, cemitérios, fantasmas
ou anjos de acordo com a minha imaginação, volátil
e nunca satisfeita com nada do que a realidade lhe
oferece, como coisa perdurável e imutável.
No meu ser, nem sequer os meus sonhos conseguem
ter consistência.
Seja por isso ou não, nunca me preocupei em esbanjar
energias para pôr os meus sonhos em prática e muito
menos tentar transformá-los em realidade.
Mas houve uma excepção quando eu estava no ﬁm
da adolescência a caminho dos primeiros passos da
juventude:
Sonhava ser músico e sonhava com os palcos onde eu
reinava com a minha banda a subjugar milhares de fãs,
não propriamente para nos ouvirem, mas para passarem tardes ou noites esquecidos de ser, embriagados
pela minha presença no palco durante horas.
Nunca cheguei exactamente a esse ponto, mas tive
uma banda, o que não era invulgar na cidade de Lourenço Marques, fosse no subúrbio ou não, e estou a
falar dos ﬁnais dos anos 60 e princípios de 70. É claro
que nunca foi nosso sonho atingir a dimensão de grupos como os Delats, que eram uma super banda, com
a voz inimitável do Dolinho, os Monstros com o João
Paulo e instrumentistas como o Adolfo Macaringue,
o João Paes, o Máximo e outros, para não falar dos
Iﬂexos, dos ABC, dos Tookadoors, e outros.
Literalmente, Lourenço Marques fervilhava de grupos musicais.
Claro que ninguém cantava ou tocava nada de seu,
tirando os Dinossauros do Grupo João Domingos, do
Gonzana e outros.
O nosso repertório era feito de cópias, bem ou mal

feitas de músicas de Otis Ready, Jammes brown, Led
Zepeling e música brasileira e claro desde o Roberto
Carlos incontornável até o Teixeirinha, passando até
pelos viras da Madeira e Martinho da Vila, quando as
noites davam lugar às madrugadas e tudo era loucura.
Cada um tinha o seu espaço. E, na maior parte dos
casos, tínhamos que conciliar essa nossa vaidade de
músicos com o facto de sermos estudantes do ensino
secundário, operários numa fábrica qualquer da avenida Angola ou simples desempregados, qualidade esta
que exibíamos como um troféu de guerra.
Ensaiávamos até altas horas da noite à luz de candeeiros com guitarras acústicas que só se aguentavam
de pé graças à nossa vontade. Mas havia uma casa na
avenida Augusto de Castelo, hoje Vladimir Lenine,
chamada musicarte, onde o dono, o Cebolo, não só
alugava aparelhagens eléctricas, como também estúdios para ensaios por uma ou duas horas, com equipamento a sério, o que era um fascínio, para não falar
mesmo da bateria. Passámos a ter essa possibilidade
de acesso ao musicarte, depois de andarmos por casamentos e baptismos, e verbenas e tardes dançantes, até
juntarmos o dinheiro necessário para nos darmos ao
luxo de alugarmos uma aparelhagem (três guitarras,
bateria, ampliﬁcadores de som e pedais de distorção)
e passarmos a organizar nós próprios as nossas tardes
dançantes, alugando salões como twist, no Chamanculo, Roberto Carlos no Xipamanine, Cantinas na
Bela Rosa e onde quer que fosse, com direito a cartazes e tudo. Era assim na altura, um dia já nos anos
90, em conversa com o João Paulo, lembrei-me dessas
nossas veleidades de músicos, na juventude dos anos
60 e 70 de Lourenço Marques. E ele olhou para mim
e disse com certa malícia:
“Eu lembro-me disso. Mas vocês desaﬁnavam um bocadinho nem?”
Devolvi-lhe a malícia: “Talvez desaﬁnássemos, mas
tínhamos namoradas a dar com o pau”

veis aos sectores do gás natural e
petróleo a redução e esgotamento
a médio e longo prazo de reservas
justiﬁca a busca de investimentos
alternativos.

2FiOFXORÀQDQFHLUR
O aumento de rentabilidade e
eﬁcácia da produção energética
de painéis solares e fontes eólicas
tornou estas variantes atractivas
em diversas regiões, mas no cômputo geral as energias renováveis
ou o nuclear (em expansão na
China e Índia, em vias de abandono na Alemanha, estagnado nos
Estados Unidos e muito comprometido no Japão) estão longe de
substituir os combustíveis fósseis.
O impacto ambiental negativo
dos combustíveis fósseis - no caso
da China já claramente insustentável devido ao excessivo consumo de carvão - é amplamente reconhecido e tem levado a pressões
de fundos de investimentos para a
deﬁnição de novas regras universais de limitação das emissões de
dióxido de carbono, sua taxação
e comercialização de certiﬁcados
de emissão de gases com efeito de
estufa, além de incentivos ﬁscais a
investimentos em energias limpas.
Estas tendências a par dos benefícios que aportam medidas para
redução e optimização de consumos ou preservação de ﬂorestas,
paludes, recifes de corais, etc.,
podem, eventualmente, contribuir
para que a Conferência de Paris em Dezembro de 2015 tenha
melhor sorte do que o frustrado
encontro de Copenhaga em 2009.
Um cálculo de mero retorno ﬁnanceiro é insuﬁciente para políticas de desenvolvimento sustentável, mas, pelo menos, pressões das
opiniões públicas em países ocidentais e no Japão, a par de resistências às calamidades ambientais
na China que se tornou em 2013

o maior investidor em energias renováveis, indiciam mudanças nas
atitudes de um número crescente
investidores institucionais obrigados a levar em consideração os
impactos ambientais.

$GHVJUDoDGHPRJUiÀFD
A maior parte das estimativas
indica que será difícil travar a tendência iniciada com a Revolução
Industrial e evitar uma subida da
temperatura superior a 2 graus até
ao ﬁnal do século.
A agravar cenários desastrosos foi
divulgada esta semana uma projecção da ONU e da Universidade de Washington constatando a
manutenção de elevadas taxas de
fertilidade na África subsaariana
e admitindo, consequentemente, que a população mundial não
venha a estabilizar em meados do
século.
Salvo alguma pandemia equivalente à gripe espanhola de 19181919, a população do planeta
deverá, assim, aumentar dos 7 mil
milhões registados em Outubro
de 2011 para 9,6 mil milhões em
2050 e continuar a crescer - ao
contrário das estimativas apresentadas há cinco anos que consideravam o início uma curva descendente a partir de 2045 - podendo
exceder os 11 mil milhões em
2100.
Aos imponderáveis das ciências do clima e, tendo em conta
tendências para o aumento das
carências de água potável, a crescente salinização de solos ou a
maior acidez da água dos oceanos,
as mais do que urgentes medidas
para diminuição de emissão de dióxido de carbono e outros impactos negativos causados pelos seres
humanos poderão vir a revelar-se
insuﬁcientes e fatalmente tardias
face ao “boom” demográﬁco.
*Jornalista

carlosserra_maputo@yahoo.com
http://www.oﬁcinadesociologia.blogspot.com
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O poder de muitas coisas

L

á onde as possibilidades
de ascensão social são
em menor número, onde
o horizonte é mais estreito, é lá onde a luta é mais
dura, muitas vezes à revelia das
grandes decisões públicas, é lá
onde quem tem poder absolutamente não deseja perdê-lo.
Se pudéssemos ser deuses e
colocar uma invisível máquina
de ﬁlmar em cada micro canto político de luta por recursos

vitais, talvez nos surpreendêssemos com a multiplicidade de
acções destinadas a barrar, não
importa como nem onde, o
acesso dos adversários, quando
está em causa o poder que se
tem, que não se quer partilhar,
que se receia perder, que se deseja ampliar, pelo qual se é, até,
capaz de dar a vida ou de a tirar
a outrem. O poder de muitas
coisas, das físicas às simbólicas,
das simples às complexas.
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A TALHE DE FOICE
Por Machado da Graça
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Obama aposta numa
“aliança de conveniência”*
Por Jorge Almeida Fernandes

Grupos de choque

N

o início da campanha
eleitoral ouvi, na Rádio Moçambique, um
responsável do partido
Frelimo, em Gaza, apelando à
organização dos seus militantes
para as tarefas que os esperavam,
incluindo os “grupos de choque”
(cito de memória).
Fiquei a pensar no que seriam os
tais “grupos de choque” de que
esse responsável falava. Com um
nome desses não auguravam boa
coisa mas, enﬁm, poderiam ser
variadíssimas coisas diferentes.
Agora começo a entender melhor.
O que se está a passar, não só
em Gaza mas em todo o território nacional, com bandos de
arruaceiros do partido Frelimo
a tentarem boicotar a campanha
do MDM e de Daviz Simango,
mostra claramente para que foram criados esses grupos. E não
tenho ouvido notícias de actos
idênticos contra a Renamo porque sabem que esses continuam
armados e pode-lhes sair caro.
A Polícia não faz nenhum esforço para esconder de que
lado está. Pelo contrário, parece
ajudar os arruaceiros. Segundo
circula na internet, frelimistas
e polícias tentaram impedir a
passagem da comitiva de Daviz
Simango pela ponte de Xai-Xai.
Tentativa de repetir o que os seus
camaradas da Zambézia ﬁzeram
ao paralisarem um batelão, obrigando o candidato a fazer mais
cerca de 200 quilómetros do que
o previsto?
O que aconteceu na Macia não
está ainda muito claro mas, nas
entrelinhas, lê-se que os tais

malfeitores tentaram, mais uma
vez, impedir a campanha do
MDM e este foi obrigado a usar
de alguma violência, incluindo
tiros para o ar, para acabar com
aquilo. A Polícia está a investigar o caso, segundo um dos
seus responsáveis, que salienta
a estranheza de os militantes do
MDM terem armas consigo. O
mesmo responsável policial não
mostrou qualquer estranheza
pela presença dos militantes do
partido Frelimo no local onde o
MDM trabalhava.
Tudo isto é sintomático do grande receio de os resultados eleitorais de 15 de Outubro serem
retumbantes, sim, mas contra o
batuque e a maçaroca.
Se formos a avaliar pelas multidões que os três candidatos presidenciais arrastam, as campanhas parecem estar equilibradas
entre eles. E isso signiﬁca que é
possível, ou mesmo provável, que
se tenha que ir a uma segunda
volta nas eleições presidenciais.
E, nesse caso, não me restam
grandes dúvidas que vencerá um
candidato da oposição, seja ele
Dhlakama ou Simango.
E isso não deve deixar dormir os
dirigentes do partido Frelimo.
A possibilidade de perderem o
poder e as respectivas “marregalias” é um pesadelo terrível para
quem sempre pensou que essas
coisas eram eternas.
Mas talvez tudo isto ajude os
militantes frelimistas a pensarem bem e não voltarem a embarcar em formas de governação como as que nos trouxe o
clarividente e visionário actual
dirigente. Se assim for todos ﬁcamos a ganhar...

SACO AZUL

O

bombardeamento americano das bases dos
jihadistas do Estado Islâmico (EI) na Síria
marca um ponto de viragem e constitui, no
imediato, um sucesso diplomático para Barack Obama. Mostra também que está em curso uma
guerra que vai durar e que ilustra os limites da potência americana e, ao mesmo tempo, a ausência de
qualquer outra que possa desempenhar o seu papel.
A viragem é a extensão dos ataques à Síria, onde o
EI concentra o essencial das suas forças e logística.
Depois de atacar o EI no Iraque, os americanos não
podiam ignorar o teatro sírio e tolerar a manutenção
de um “santuário”. O sucesso está na participação de
cinco “aliados árabes”, o que permite a Obama proclamar que “a América não está a combater sozinha”.
É a prova de fogo para a coligação contra o EI que
Washington montou e em que a presença de Estados sunitas era uma condição sine qua non. É uma
“coligação de conveniência”. O signiﬁcado político é
muito mais importante do que a dimensão militar.
Entre os “aliados”, há uma ausência de peso, a Turquia,
que faz parte da NATO e, embora hostil ao EI, mantém uma postura de ambiguidade táctica. O Egipto
“apoia a coligação”, mas não participa nela, preferindo
“combater a sua própria batalha contra o inimigo comum” — preocupa-o mais o contágio do EI na Líbia
e no Sudão. A colaboração do Irão, para quem o EI
é uma ameaça pesada, é imprescindível mas não pode
ser formalizada. Washington tem de gerir o apoio dos
dois grandes rivais da região, sauditas e iranianos —
aqueles ajudaram o início da rebelião jihadista contra
Assad; os segundos são o principal aliado de Damasco.
Washington fez uma opção pragmática. Se Teerão
aposta na sobrevivência de Assad, os americanos querem uma “transição”, ou seja, o ﬁm do regime. Vão
treinar e armar uma das forças da oposição “moderada”, mas com o objectivo imediato de combater o
EI — se e quando tiver capacidade. Obama optou por
se centrar no “diabo principal”. A extensão do teatro
de operações à Síria não é contra Assad, que aliás foi
informado do início dos ataques. Mas não haverá colaboração. Há uma tragédia pelo meio.

Não é a Síria, é o Iraque
Mais do que uma ameaça directa aos Estados Unidos,
o EI põe em perigo o futuro do Iraque e de toda a
região. Assumindo-se como “entidade estatal” e não
como um movimento, começou a eliminar fronteiras,

proclamou um “califado” totalitário e exibe uma mórbida “estética do horror”. A excessiva rapidez com que
se expandiu pode ser a sua primeira vulnerabilidade.
Os americanos foram trazidos de volta ao Médio
Oriente por serem a única potência capaz, não de
aniquilar o EI, mas de organizar uma coligação para
o combater e, sobretudo, para travar o alastramento
da nova vaga jihadista, que se alimenta do confronto
entre sunitas e xiitas e é fomentada pelas disputas da
hegemonia regional.
O sucesso ou fracasso da estratégia americana joga-se
no Iraque. O teste está na problemática recomposição
do país. O EI não será aniquilado por bombardeamentos. De resto, esta não é uma simples luta contra
o EI, frisa o analista americano Anthony Cordesman.
“Não pode haver nenhuma vitória militar signiﬁcativa
no Iraque sem estabilidade política iraquiana e sem
mudanças na qualidade e na equidade da governação.”
A intervenção americana coincidiu com a mudança
do Governo iraquiano e o afastamento do xiita Nouri
al-Maliki, cuja política de exclusão de sunitas e curdos
abriu uma guerra civil e criou um vazio que o EI soube ocupar. O sucesso parece remoto, mas Obama não
tinha grandes escolhas. Aposta na cooperação iraniana para acelerar a mudança da política xiita de Bagdad e na colaboração dos sauditas para agirem como
mediadores junto das tribos rebeldes sunitas.
A estratégia de Obama consiste em reconstruir o
exército — para isso estarão lá mil conselheiros — e
combinar a luta no terreno por militares iraquianos
(e peshmerga curdos) com as operações aéreas americanas.
Ao contrário, na Síria nada se prevê de bom e por
muito tempo. A guerra civil prosseguirá e é possível
que Assad reforce a sua posição se o EI for seriamente
enfraquecido.
A lógica de Obama é forçar as potências regionais a
resolverem elas mesmas o problema que criaram e que
agora se volta contra elas. Avisa que a guerra contra
o EI durará anos. Jura que não voltará a haver “boots
on the ground”. Sabe que a América já não controla a
desordem do mundo. E que também não pode voltar-lhe as costas.
*publico.pt

Por Luís Guevane

Eleitorado deseja mudanças (3)

N

um espaço de tempo de
cerca de quatro décadas,
desde a independência,
continuamos aparentemente convictos de que a agricultura é a base do desenvolvimento de Moçambique. Em
termos de Constituição sim. Na
prática estamos perante um discurso falacioso repetidor de uma
mesma nota. Uma repetição que
ao longo desse tempo preferiu a
inércia ao invés de transformar-se numa verdade ou, no mínimo, num ponto de partida para
a efectivação da mesma. O que
é necessário mudar para que se

cumpra com esta parte da Constituição da República?
A “agricultura de cabo curto” continua a dominar o mundo rural moçambicano, acentuando a corcunda
não só de quem a pratica sofridamente como também de quem não
consegue a pro-actividade necessária para alavancá-la para fazer jus à
Constituição. Vamos ter que manter
a fórmula e repensar no tipo de decisores políticos que escolhemos ou
contrário? A agricultura terá que ser
repensada dando primazia à lógica
do técnico sobre a lógica do político.
Nem sempre convém ou é de toda a
relevância que o político se sobrepo-

nha ao técnico. O tempo tem vindo
a mostrar que é importante uma
mudança de paradigma na agricultura.
Nas zonas rurais não temos a agricultura como único potencial de
riqueza e de empregabilidade da
população. A pequena indústria
procura um lugar ao sol, acontecendo o mesmo com o turismo, a mineração e outras. A educação joga
um papel dinamizador nesse leque
de potencial por explorar. Porém,
uma série de problemas acompanham o velório da educação. Que
conteúdos leccionar, tendo em conta
a realidade do desenvolvimento de

Moçambique? Como elevar a qualidade de ensino sem comprometer
as metas estatísticas que estonteiam
e endoidecem os principais gestores
de educação? O que fazer para ter
escolas, institutos, universidades e
demais instituições de ensino convenientemente apetrechadas e motivadoras? E, isso não basta. É preciso
repensar na qualidade de formação
do professor, na sua condição proﬁssional e salarial, na sua autonomia,
no seu adequado enquadramento em função do seu nível. Enﬁm,
é preciso mudar os olhos com que
os governantes, uma vez no poder,
olham para o professor. O mesmo

acontece com o proﬁssional de
saúde, com o polícia, etc.
Cá entre nós: o Estado deve pagar
bem aos seus trabalhadores. Em
tempo de paz devemos escolher, inteligentemente, entre priorizar a
defesa e segurança do país ou apostar fortemente na saúde e educação. Ganhamos mais promovendo
um ensino que inspire um rápido
e seguro desenvolvimento e saúde
de qualidade, tendo em atenção
o efeito perverso da quantidade.
O resto aqui se articula. É preciso
mudar Moçambique, recomeçando-o inteligentemente.
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O grande tira-teimas!
Por Paulo Mubalo

D

esde que em 2004, o Ferroviário de Nampula, na
altura treinado por Mussá
Osman, sagrou-se, pela
primeira vez, campeão nacional de
futebol, transcorridos dez anos, os
“locomotivas” do português Rogério Gonçalves (o técnico de 55
anos) nunca estiveram tão próximos de bisar. E isto por “culpa”
da própria Liga que, depois de
ter ganho um ascendente pontual
assinalável, foi deixando os seus
créditos em mãos alheias e neste
momento de nada vale chorar pelo
leite derramado.
Na verdade, quem pensava que
face à hegemonia que a Liga foi
mostrando, particularmente nas
primeiras jornadas da segunda volta do Moçambola, altura em que
chegou a ter 10 pontos de avanço
em relação ao segundo classiﬁcado,
o título estava ganho, enganou-se.
As perspectivas dos que anteviam
uma Liga que conseguiria o seu
quarto título, quanto cedo possível,
caíram água abaixo.
Também enganou-se, redondamente, quem pensava que depois
de um começo fulgurante a força
dos “locomotivas” de Nampula seria de soda.
E todo este arrazoado vem a propósito da realização, neste ﬁm-de-semana, da partida Ferroviário de
Nampula-Liga Desportiva de Maputo, integrada na 23ª jornada do
Moçambola.
Os “locomotivas” da chamada
“velha feiticeira do norte” estão a
apenas um ponto da Liga, ou seja,
com 42 pontos, tendo aproveitado
a derrota do campeão diante do
Desportivo para diminuírem a desvantagem pontual.
Este jogo é seguramente o mais
badalado do ano. Nas escolas, nos
cafés, nas repartições, a conversa
gira em torno desta partida, que, a
priori, se espera venha a ser empolgante.
Em termos de números, as duas
equipas têm muita coisa em comum, mas vamos prestar atenção
apenas aos aspectos seguintes:
ambas somam 12 vitórias e se os
“locomotivas” possuem a melhor
defesa (11 golos sofridos), a Liga
possui o melhor ataque (31 tentos
marcados).
Nos últimos cinco jogos, os “locomotivas” de Nampula conquistaram três vitórias e dois empates e a
última derrota registou-se na décima sexta jornada diante do Ferro-

A luta está acesa no Moçambola

viário de Pemba. Aliás, os “nampulenses” ainda não perderam em casa
esta época.
Entretanto, nos últimos cinco anos,
a Liga não venceu nenhum, tendo
perdido três jogos e empatado dois.
Esses elementos de alguma forma
indiciam que os “locomotivas” são
uma equipa bastante aguerrida e
sobretudo com uma defesa bastante compacta.
Já em relação à Liga, ﬁca claro
que perdeu o “gás” das primeiras
17 jornadas, porém, é a formação

mais equilibrada se partirmos do
pressuposto de que para além de
ter o melhor ataque é, a par do Ferroviário da Beira, a formação com
a segunda melhor defesa, com 13
golos, numa competição em que
há equipas que sofreram acima de
30 tentos. Aliás, na primeira volta
(10ª jornada), em Maputo, os então
“muçulmanos” venceram por duas
bolas a zero.
Mas, para além do retromencionado jogo, a jornada compreende
outros de grande suspense. Senão

vejamos:
O Desportivo de Maputo, quarto classiﬁcado,
com 35 pontos, vai medir
forças com o Maxaquene,
sexto com 32.
É um jogo seguramente
para tripla, tanto que em
termos teóricos as duas
equipas podem chegar ao
primeiro ligar. Daí que,
praticamente, não tenham
muito a perder. Justamente por isso, poderão jogar
mais soltos e, quiçá, proporcionando ao público
excelentes momentos de
futebol.
O Chibuto, que parcialmente garantiu a manutenção, vai receber o Costa
do Sol, num despique que
promete muita espectacularidade. Os canarinhos
já não são candidatos à
conquista do título à se-

melhança do seu adversário, mas há
que procurar manter a dignidade.
No Chiveve, há um clássico local,
com o Estrela Vermelha a receber o
Ferroviário da Beira, numa partida
que pode signiﬁcar a rendição dos
encarnados caso saiam derrotados.
Mas em relação aos “locomotivas”
da Beira, uma vitória poderá acalentar esperanças de conquistarem
o título, mas só se o derby de Nampula terminar empatado.
No Songo, a HCB, que parece ter
encontrado o antídoto para dar um

safanão na crise, vai receber o Ferroviário de Maputo também a sair
do “sono profundo” em que se encontrava mergulhado.
A equipa da barragem está em
quinto lugar e pretende terminar
a prova nos primeiros três lugares,
enquanto que os “locomotivas” lutam pela manutenção. O que parece terem conseguido.
Em Pemba, o Ferroviário daquela parcela do país vai medir forças
com o Desportivo de Nacala. O
que dissemos anteriormente serve
para este caso. Os “locomotivas”
de Pemba estão na corda bamba,
enquanto que o seu opositor quase
que já conseguiu a manutenção.
Finalmente, o quase despromovido
Têxtil do Púnguè recebe o Ferroviário de Quelimane que ainda tem
uma palavra a dizer no certame.
Está a ﬁcar clara a geograﬁa futebolística do próximo ano. A cidade
da Beira provavelmente vai perder o estatuto de segunda cidade
em termos do número de equipas
no Moçambola, em benefício de
Nampula que poderá contar com
três.
Mas é o preço da desorganização
e improvisação, pois os fabris da
manga, apesar de serem uma equipa
histórica, e das multidões, de algum
tempo a esta parte vão alterando
entre o Moçambola e o provincial.
O ano passado só conseguiram a
manutenção na derradeira jornada,
o que mesmo assim não serviu de
lição.

Moçambola

Maxaquene equipa mais indisciplinada

A

equipa do Maxaquene
lidera a lista das equipas mais indisciplinadas da presente edição
do campeonato nacional de futebol, vulgo Moçambola.
Com 21 jornadas homologadas pela Liga Moçambicana
de Futebol, organismo gestor
da competição, o Maxaquene
aparece na primeira posição dos
piores (última na geral), com 53
pontos, frutos de 50 cartões
amarelos e um vermelho. Na
segunda posição (13ª posição,
na geral), aparece o Ferroviário

de Nampula com 44 pontos, resultantes de 35 cartolinas amarelas e
duas vermelhas.
Por sua vez, o Desportivo de Maputo ocupa o terceiro lugar com 38
pontos, conseguidos através de 35
cartões amarelos vistos e um vermelho.
Nos lugares de destaque estão o
Clube de Chibuto, Ferroviário de
Pemba e a Liga Desportiva de Maputo.
Os “guerreiros de Gaza” ocupam a
primeira posição das equipas mais
disciplinadas e a primeira na geral
com 24 pontos, fruto de 24 cartões
amarelos. O Ferroviário de Pemba

aparece na segunda posição com 26
pontos resultantes de 26 cartolinas
amarelas.
Por sua vez, o campeão nacional e
líder da competição, Liga Desportiva, ocupa o terceiro lugar com 28
pontos conseguidos e igual número de cartões amarelos. A mesma
pontuação, e em iguais circunstâncias (28 pontos e 28 amarelos),
foi conquistada pelo Ferroviário de
Maputo.
À entrada da vigésima segunda jornada, o hexacampeão (nove vezes
campeão nacional), Costa do Sol,
ocupava o décimo lugar na tabela
geral com 34 pontos, fruto de igual
numero em cartões amarelo.

À entrada da vigésima segunda
jornada, o Moçambola tinha
produzido 449 cartões amarelos e oito vermelhos. O Maxaquene aparece como sendo
a equipa mais amarelada (50
cartões amarelos) e o Ferroviário de Nampula a par do HCB
de Songo são os mais avermelhados. Ambas as equipas viram
dois vermelhos.
De referir que a Liga Desportiva de Maputo foi a equipa
fair-play da época passada e o
Clube do Chibuto foi a equipa
fair-play da primeira volta da
presente edição. Abílio Maolela
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Mundial de Basquetebol Feminino

“Samorais” protagonizam primeiro jogo
Por Abílio Maolela

I

nicia este fim-de-semana, em
Ankara, capital da Turquia, a
XVII edição do campeonato
mundial de basquetebol sénior
feminino a decorrer de 27 de Setembro a 05 de outubro. A competição contará com a participação,
pela primeira vez, da selecção moçambicana, que aliás irá protagonizar o jogo de abertura.
O mundial de basquetebol feminino desta edição, a ser disputado em
uma semana, irá decorrer em duas
cidades (Ankara, capital, e Istanbul,
segunda maior cidade) e vai movimentar 198 atletas de cinco continentes (Oceânia, África, América,
Europa e Ásia), com maior destaque para o continente europeu, que
conta com seis selecções nacionais,
nomeadamente França, Bielorrússia, Espanha, Turquia, Sérvia e República Checa.
A Oceânia é o continente menos
representado, tendo apenas a Austrália a participar no certame.

Por sua vez, o continente africano
é o segundo menos representado,
com duas selecções lusófonas e da
zona austral, Moçambique e Angola.

O evento tem o seu jogo de abertura marcado para o próximo sábado (27 de Setembro), em Ankara,
onde a selecção nacional moçambicana será a protagonista ao jogar

“Desorganização” da FMF agita “Poule”

D

epois de contestações
em relação ao modelo de
competição adoptado pela
Federação Moçambicana
de Futebol (FMF) para a presente
edição da “Poule” de Apuramento
ao Moçambola de 2015, no passado fim-de-semana voltou a contestar-se a atitude tomada por aquele
organismo na marcação de jogos
do Grupo “A” da zona sul.
O facto deveu-se à emissão de comunicados diferentes para a marcação do mesmo jogo. O órgão
máximo do futebol moçambicano
marcou, para o passado ﬁm-de-semana, a disputa da segunda jornada
do certame. Porém, na marcação
do jogo do Grupo “A”, da zona sul,
a FMF enviou um comunicado à
ENH de Vilankulo dizendo que o
mesmo seria disputado no sábado
às 15 horas, no campo municipal de
Vilankulo, enquanto que o comunicado recebido pelo seu adversário, Clube da Maragra (do distrito
da Manhiça, província de Maputo),
marcava o mesmo para o domingo.
O facto veio à tona quando a equi-

pa anﬁtriã, os árbitros, delegado do
jogo, jornalistas e o público esperaram, no local do jogo, sem nenhum
sinal deste. Contactado, o adversário respondeu que estava em trânsito, Xai-Xai, a caminho de Vilankulo, porque o comunicado recebido
marcava o jogo para domingo.
O Secretário-Geral da FMF, Filipe
Johane, diz estar surpreendido com
o comportamento da imprensa,
pois “a competência de marcação
de jogos é da Federação”.
Johane justiﬁcou o problema, dizendo: “o que houve foi aditamento
ao primeiro comunicado e não o
comunicado”, mas sobre a discrepância do próprio aditamento, não
quis comentar.
A fonte acrescenta: “a Federação
pode marcar um jogo para uma
quinta-feira (exemplo) e quando
entender que não remarcá-lo para
dia seguinte”.
Questionado sobre até que ponto
os aditamentos dos comunicados
têm inﬂuência no desempenho
desportivo das equipas, como o
caso do último episódio, Johane
respondeu: “não há nenhuma inﬂu-

ência, pois o jogo foi disputado no
dia seguinte sem problemas”.
De referir que os casos da “Poule”
não começam com esta troca de
comunicados. Em 2013, os clubes
reclamaram o modelo, então adoptado pela FMF, para a participação na competição. A reclamação
deveu-se ao valor (95 mil MT), que
a FMF exigia como condição primordial para participar no evento,
sem aviso prévio aos clubes.
A outra contestação, e não menos
recente, prende-se com o novo
modelo de competição, em que as
equipas da zona sul e centro encontram-se divididos em grupos
e os jogos são disputados em uma
volta. Em 2012, a competição era
disputada pelas equipas campeãs e
em duas voltas. O modelo mudou
e, no ano passado, a competição foi
disputada pelas equipas campeãs
provinciais e respectivos vice-campeões, modelo substituído pelo dos
grupos e em uma volta.
Lembrar que o problemático jogo
foi disputado no dia seguinte (domingo), com a ENH a sair vencedora por uma bola a zero.
Abílio Maolela

com a sua congénere do Canadá.
Por sua vez, a ﬁnal da competição
está marcada para a Cidade de Istanbul (cidade que se localiza entre
Ásia e Europa).
Os Estados Unidos da América
partem para a competição como favoritos. As norte-americanas ocupam a primeira posição do ranking
da FIBA (Federação Internacional
de Basquetebol) e são actuais detentoras do título, conquistado na
República Checa, em 2010, ao derrotar a anﬁtriã por 89-69.
Aliás, as norte-americanas conquistaram a prova por oito vezes,
tendo sido a primeira em 1953, no
Chile, durante a primeira edição da
prova.
Voltando ao ranking da FIBA, a
Austrália segue em segundo lugar.
Dos adversários de Moçambique, a
França ocupa o lugar de privilégio
(4º lugar), enquanto que o Canadá
ocupa o nono, tendo a Turquia na
décima terceira posição. A nossa selecção está na posição 38 e é

o pior ranking da prova. A outra
equipa lusófona, Angola, está na
vigésima posição, com o segundo
pior posicionamento.
As partidas serão disputadas no
mesmo dia por cada jornada. No
total, serão disputados 40 jogos, dos
quais 24 na primeira fase.
A selecção nacional de basquete
está no mundial, após conseguir o
segundo lugar na competição africana disputada em Maputo, em Setembro de 2013.
Nasir Salé, seleccionador nacional,
promete uma selecção aguerrida e
igual a si mesma, que “não vai desistir, antes do jogo acabar”. Por
sua vez, o presidente da República
sublinha: “estamos no mundial por
mérito próprio”, ideia que é partilhada pelo presidente do Comité
Moçambicano de Mini-Basquete,
António Azevedo.
Porém, referir que nenhuma equipa
já conseguiu somar cinco pontos
neste evento, objectivo principal de
Nasir Salé.

24

CULTURA

Savana 26-09-2014

Gito Baloi homenageado

O

guitarrista e compositor sul-africano, Nibs van der Spuy, actua dia 02
de Outubro de 2014, no auditório
do CCFM. Nibs dedicará este concerto ao seu querido amigo Gito Baloi, um
filho de Moçambique que foi brutalmente
assassinado na noite em que os dois acabavam de tocar juntos em Pretória, há 10 anos.
Foi um acontecimento que chocou Moçambique e o mundo que perdia nesse momento
o líder da banda TANANAS reconhecida a
nível internacional e que tornou Gito Baloi
um ícone nacional.
Nibs e Gito conheceram-se em meados dos
anos 90 quando Gito foi recrutado para
produzir o segundo álbum de “Landscape
Prayers” a banda de Nibs - BUSH ELEGRAPH. Este momento culminou numa
forte amizade entre os dois artistas e numa
relação proﬁssional que se prolongou até à
morte de Gito no dia 4 de Abril de 2004.
Gravaram juntos o aclamado álbum “Sweet-Thorn” e Nibs foi a última pessoa a tocar
com ele naquela noite fatídica. Nibs também
tocou no premiado álbum de Gito Baloi “Na
ku randza” em 1997.
Neste concerto tocará várias músicas dos seus
álbuns a solo, do seu álbum com Gito e algumas das lendárias canções de Gito Baloi
com alguns convidados surpresa. Foi através
desta eterna amizade que Nibs aprendeu a
falar português.
Nibs van der Spuy começou a sua carreira
musical há cerca de 25 anos. Desde o seu
início humilde no Durban Folk Club até às
actuações em palcos internacionais, culmi-

nando com o recente lançamento do álbum
antológico (2CD) anthology ‘Crossing Borders, Driving north’. O segundo disco bónus
‘Catching Trains’- Nibs solo live through
Europe traça os seus passos através das várias
digressões internacionais por França, Alemanha e Reino Unido. Estes concertos a solo foram gravados ao vivo nos mais diversos espaços, desde teatros, festivais ao ar livre, salas de
concerto até a uma prisão de alta segurança.
Foi nomeado sete vezes no South African
Music Awards, actuou com a KZN Philharmonic Orchestra e partilhou os palcos em diferentes partes do mundo com ﬁguras como
Bonnie Rait, Taj Mahal, Gito Baloi, Kelly
Joe Phelps, Shawn Phillips, Piers Faccini and
Crosby, Stills and Nash. Em 2012, Nibs gravou ‘In the shade of the wild ﬁg’ aclamadíssimo pela crítica como o seu amigo e colaborador Guy Buttery - que passou pelo CCFM
no passado mês de Agosto. A.S

Temas de Gito Baloi serão recordados neste
concerto

Elsa Mangue: artista peculiar

A

cantora moçambicana, Elsa Mangue, de bela voz, morreu na passada
segunda-feira, 22 de Setembro corrente. A causa da morte não foi revelada pelos médicos do Hospital Central de
Maputo e pela família. Ela estava internada
há alguns dias. Há anos que ela se queixava
de problemas de saúde, os quais fizeram com
que estivesse afastada dos palcos por algum
tempo. Elsa Mangue era uma artista engajada, preocupada em discutir questões sociais
em seu trabalho musical. “A violência, discriminação e marginalização da mulher são os
principais temas da obra musical da artista.
Acho que a música dela podia ser estudada.
É uma música peculiar, ” disse José Mucavele.
Elsa Mangue era uma das principais estrelas da música de Moçambique e, em 1987,
ganhou o Prêmio de Música Rádio França
Internacional (RFI). Foi a primeira cantora do país a ganhar um prêmio mundial de
música. Naquele ano, foi consagrada como
cantora revelação africana. Ela também ganhou prêmios da Rádio Moçambique, a mais
ouvida do país. “A forma como ela compunha
as músicas tinha um cunho muito forte do
seu estilo único, como uma cantora diferente
para o ambiente musical que se fazia durante
a década 80. As suas qualidades mostraram
e alcançaram outros patamares musicais. Ela
foi a primeira artista moçambicana a vencer
um prémio internacional. Trabalhou muito
pela sua carreira. A sua música espelhava e
continua a espelhar as várias realidades que
a vida nos confronta. A sua música é muito
forte,” reforça Roberto Chitsondzo.
Elsa Mangue foi uma artista que cimentou

Por Luís Carlos Patraquim

Será o futuro exógeno?

A

editora Nihil Kwava acaba de anunciar a publicação para breve de uma narrativa, polvilhada de aprofundados excursos, meditabundos uns, aforísticos outros, da autoria de um certo Impudêncio Endométrio Oralgy Sevenius. O livro,
cartapácio de oitocentas e quarenta e sete páginas, papel couché, profusamente
ilustrado, mais bibliografia minuciosa, prefácio e posfácio, totalizando outras cinquenta
e três páginas de extensa erudição, chegou-me por serviço postal expressíssimo. A dedicatória, em nervosa grafologia, era muito generosa. E continuará a sê-lo não obstante
as inumeráveis dúvidas do autor tão eloquentemente debitadas nos noventa e nove capítulos da obra, alguns com uma única linha. Não resisto, antes de entrar no labirinto, a
citar um desses capítulos, o mais exemplar, L’Aprés-Midi d’une Vache, só tão eloquentemente isto mais o rumor sedoso do resto da página em branco, dupla reiteração e subtil
intertextualidade mallarméniana, sabendo todos que as vacas são mungidas de manhã
e ao fim da tarde e que o leite é branco por um qualquer mistério, ou das vacas ou da
natureza. A abertura para um vasto campo semântico onde cabe a revolução verde, a
problemática dos assentamentos, onde culimar não seja conveniente devido a flatulência
do gás in-shore ou à edificação de uma qualquer Universidade (sempre exógena, hélas!),
é um dos sortilégios de Impudêncio.
Mas estou a adiantar-me…
Árdua é tarefa da crítica, devo confessar… mas a singularidade desta obra merece um
humilde cometimento, mais que não seja, para a sua maior divulgação.
O título, cuja citação ipsis verbis, encima esta crónica, não deixa de ser uma autêntica
chambocada intelectual. Digo mais: trata-se de uma pergunta que tchaia as nossas certezas mais endógenas e, qual vírus gritante, se nos entranha no sistema endógeno, o mais
íntimo. Mesmo da chancela Nihil Kwava se pode aﬁrmar que é um rutilante primor
paroxístico, um não oximoro, que só a matemática mais soﬁsticada e a mais pura lógica
formal, quiçá informal, poderá deslindar.
Sobre o nome do autor, um desconhecido cuja modéstia recusa o aplauso público e a
vulgaridade das recepções, paira o mais excitante dos mistérios. A seu tempo saberemos.
Será o futuro exógeno? Impudêncio ou Oralgy ou Sevenius é categórico: será! Escorado
em sólidos e inamovíveis argumentos identitários, como se escreve agora, o autor defende
uma endogenia de per si. Todos os artefactos, valores simbólicos, valores de uso e de troca,
comportamentos os mais amplos e desvairados, desde a prática da homossexualidade ao
reparador exercício de cambiar dólares por meticais, ou vice-versa e, aliás, o mais usual,
devem ser exercidos sempre com desdém. O capítulo que desenvolve esta tese é lapidar:
A longa noite amanheceu mas o dia não é nosso. Endométrio, reconheço-o, sabe do que
fala!
Não compete a um crítico ser demasiado encomiástico mas desde os coloridos pictogramas egípcios às runas nórdicas, com sua sinalética enigmática, que uma obra conseguia,
com tal tensão, compactar um campo de signiﬁcação onde cabem o cosmos, o homem e
os buracos negros. Na tese de Sevenius – passo a cognominá-lo como Sevenius, o Endógeno – o endometamorﬁsmo impõe-se na ordem social, económica e “nas práticas dos
dizeres e afazeres”, expressão peculiar. O que nos deve mover é aquilo que designa por
“pulsão endométrica”, sem receios de que algumas endógenas mulheres possam desenvolver uma endometriose, localização anormal do endométrio, por exemplo nos ovários
ou no peritoneu. Abençoada e uterina visão, exclama o crítico, ainda que extravasando da
reserva que o deve nortear!
Será o Futuro Exógeno marcará, não hesito em aﬁrmá-lo, o ano editorial, no país.

Debate competitivo no país
A cantora que cativou os moçambicanos pela
forma de interpretar a vida social nacional

a sua grandeza na música moçambicana nos
anos 1980, muito à custa das canções que
interpretou inspirada no Moçambique social. “As suas músicas falavam de outras realidades. Outros aspectos da vida. Isso é que
fazia desta cantora diferente no vasto leque
de artistas. Interpretou o tema “Tindjombo”, de um dos seus ídolos, Fany Mpfumo.
Todos sempre gostaram da sua música e essa
canção está inserida numa colectânea em homenagem ao “Rei da Marrabenta”, em que
também contribuíram, entre outros, Neyma,
João Paulo, Nanando, Miranda e Ancha.
“Fim de estrada”, “Joshua”, “Ma original” e
“Xindzekwana” estão entre as músicas mais
conhecidas do público moçambicano. Cada
uma interpretada com uma arte que só cabia a esta artista que vai deixar um vazio bem
grande na música e cultura moçambicana”,
lamentou Chico António. A.S

A

Sociedade Moçambicana de Debates, uma associação sem fins lucrativos que se dedica à organização
e fomento de debate competitivo
realiza, no dia 27 de Setembro, o primeiro
campeonato de debate competitivo em Moçambique, que envolverá 80 alunos das Escolas Secundárias da Manyanga, Noroeste 1,
Lhanguene, Zona Verde, Matola, Liberdade
e o Instituto de Formação de Professores da
Matola.O campeonato de debates foi precedido de uma formação em metodologias de
debate, com a participação dos competidores, nos dias 13 e 20 de Setembro.
Reﬂectindo sobre o tema :“Cultura oral vs
Cultura de massa”, a iniciativa terá lugar no
dia 27 de Setembro, na Escola de Comunicação e Artes da UEM, das 9h às 13h.
A Sociedade Moçambicana de Debates tem
por ﬁnalidade fomentar o espírito crítico e
o aperfeiçoamento das capacidades dos oradores, através do debate de um conjunto de

temas. A SMD ambiciona a formação de
cidadãos empenhados em debater com respeito, abertura e independência. A Sociedade
Moçambicana de Debates utiliza como modelo de debate o British Parliamentary Debate, iniciado nas Universidades de Oxford e
Cambridge e que se tornaram nos modelos
de debate nas principais competições em
todo o mundo.
O campeonato insere-se num conjunto de acções para a difusão do debate competitivo em
Moçambique, levado a cabo pela Sociedade
Moçambicana de Debates. Em 2013 foram
realizadas formações, no Centro Cultural
Americano, com a participação de estudantes
de quatro escolas do ensino secundário.
O Campeonato que se anuncia conta com o
ﬁnanciamento da Cooperação Suíça e uma
equipa de 16 membros da Sociedade Moçambicana de Debates é responsável pela
organização. O evento é realizado em parceria com a Escola de Comunicação e Artes
da UEM, o Hotel Atlantis, o IES e a Plural
Editores. A.S
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O que um dinossauro
segreda a uma sonhadora

N

unca se ouviu tanto discurso, vindo de todas as partes, a apelar aos jornalistas e,
por consequência, aos órgãos de comunicação social que se conduzam durante
o processo eleitoral, de maneira isenta e que tratem todos os intervenientes
activos na arena política de modo igual.
E preciso ser ingénuo para acreditar que alguma vez isso possa vir a corresponder à realidade.
Há diferença entre esses discursos e aquilo que se pode ver tanto na atitude dos jornalistas
individualmente como nos órgãos de informação e abismado.
Assim, nos órgãos de informação controlados pelo Estado, ou seja, pelo partido que está
no poder, o bolo do espaço a ocupar, pelos diferentes intervenientes, é dividido em quatro
partes: três quartas partes são abocanhadas pelo partido Frelimo e pelo seu candidato. E
isto sem termos em conta as páginas de publicidade, não é preciso ir longe, mesmo o cidadão comum como vimos num inquérito feito nesta semana já se apercebeu disto.
A Frelimo tem a faca e o queijo na mão e pretende fazer a divisão, como bem lhe convém.
Felizmente, os partidos “enteados” não se vergam e isso pode-se ver na forma absolutamente honesta como o seu trabalho é tratado nos órgãos de informação que escapam ao
controlo do Estado, ou seja, do partido Frelimo.
Ninguém nega, quer queira quer não, que Afonso Dhlakama está a arrastar multidões.
Ninguém nega também que Daviz Simango reage com urbanidade aos contínuos boicotes
que lhe são ouvidos sabe-se lá por quem (isto é uma maneira de dizer) para não chegar a
tempo ou mesmo não chegar aos pontos onde pretende ir fazer campanha.
Quem tem alguma coisa para dizer e não tem precisado muito de manipular a media.
Temos aí um grupo de jornalistas de vários órgãos que, sem convite prévio, estão a ouvir
o Afonso Dhlakama.
Em política, quanto mais hipócrita consegue ser a nossa atitude para com o adversário,
tanto maior é a nossa possibilidade de ter sucesso.
Os nossos olhos falam. Mas os sorrisos também e até nos podemos abraçar, porque felizmente ninguém nos consegue ler o que vai no cérebro.
Mas, vamos lá deixar de ser pessimistas e acreditar que o abraço entre a Verónica Macamo,
Presidente da Assembleia da República, e Maria Angelina Enoque, chefe da Bancada da
Renamo, na mesma Assembleia da República, é de puro bem querer, de uma para outra.
O seguro morreu de velho…
Mas não sejamos tão pessimistas…
A pose da Lucília Hama, Governadora da Cidade de Maputo, sugere a de uma modelo
a fazer passeata numa passerelle em via pública para um público restrito e estritamente
seleccionado:
Trata-se de Ernesto Gove, Governador do Banco de Moçambique, e David Simango,
cujos palmarés, na história destas cidades e ministérios, embora não tenham brilho, pelo
menos têm o privilégio de nos dar o prazer da mudança: Mudança na mediocridade.
Mas há coisas que contradizem essa leitura, como o jovem de casaco e gravata que se vê de
permeio e nota-se perfeitamente que está a responder pela segurança destes personagens.
Lá mais ao fundo, está um gendarme com ar distraído, mas pronto a morder e mais ao
fundo ainda, um cartaz outdoor, carros, tudo a sugerir tranquilidade.
Tranquilidade que a nós não nos engana, porque pela calada da noite, enquanto curtimos,
os nossos futebóis, ﬁlmes e telenovelas, os jovens não descansam nos quartéis e centros de
treino.
Parecem poucos na imagem, mas multiplicados pelo país todo e pelos centros de treinamento de academias, que não conhecemos, representam uma força colossal.
Ainda bem que há gente que se abraça, embora talvez sem nenhum motivo prático, pela
frente. É bom ver o Manuel Tomé, um dinossauro da Frelimo, a passar a mão pela nuca da
Paulina Chiziane, escritora.
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RVFTUÍPFNJOUFSSPNQFSBDBNQBOIBFMFJUPSBMQBSBWJSQBSUJDJQBS
OBTDFMFCSBÎÜFTEPTBOPTEPJOÓDJPEBMVUBBSNBEB"mOBMPT
CSJORVFEPTCÏMJDPTQSFQBSBEPTQBSBBGFTUBGPSBNDPNQSBEPTOP
TFVDPOTVMBEPËGSFOUFEP.JOJTUÏSJPEB%FGFTB
t$PNBDBNQBOIBFNBMUB PTNJOJTUÏSJPTBOEBNWFSEBEFJSBNFOUF
ËTNPTDBT0OEFIÈWJDFTQSFTFOUFT PTEFTQBDIPTTÍPGFJUPTQPS
FMFT"TNBUÏSJBTNBJTTFOTÓWFJTWJBKBNEFBWJÍPQBSBRVFBTSFTQFDUJWBTFYDFMÐODJBTQPTTBNBTTJOBSEPDVNFOUBÎÍPMÈPOEFBOEBN
FNDBNQBOIBFNBOEBSEFWPMUBB.BQVUP

Angola e Moçambique
acordam facilitação de vistos

O

s governos de Angola e
Moçambique assinaram
um acordo para a facilitação de vistos em passaportes ordinários, para empresários, e em diplomáticos de serviço.
0 BDPSEP GPJ BTTJOBEP QFMP NJOJTUSP EBT 3FMBÎÜFT &YUFSJPSFT EF
"OHPMB  (FPSHFT $IJLPUJ  F QFMP
IPNØMPHPEF.PÎBNCJRVF 0MEFNJSP #BMPJ  OP EPNJOHP QBTTBEP 
FN/PWB*PSRVF QSFDJTBNFOUFBOUFT EP JOÓDJP EPT USBCBMIPT EB 
"TTFNCMFJB(FSBM EB 0SHBOJ[BÎÍP
EBT/BÎÜFT6OJEBT 0/6 RVFWBJ
EFDPSSFSBUÏ0VUVCSP
i&OWPMWF B GBDJMJUBÎÍP EF WJTUPT
FN QBTTBQPSUFT EJQMPNÈUJDPT EF
TFSWJÎP F PSEJOÈSJPT QBSB BMHVNBT
ÈSFBT  OFTUF DBTP QBSB IPNFOT EF
OFHØDJPw  FYQMJDPV Ë BHÐODJB -VTB
P EJSFDUPS QBSB «GSJDB F .ÏEJP
0SJFOUFEPNJOJTUÏSJPEBT3FMBÎÜFT
&YUFSJPSFT EF "OHPMB  +PBRVJN EP
&TQÓSJUP4BOUP
&TUF FOUFOEJNFOUP TVSHF QSBUJDBNFOUFVNNÐTEFQPJTEBWJTJUBEF
0MEFNJSP#BMPJB-VBOEB OPÉNCJUPEPTUSBCBMIPTEB*9$PNJTTÍP
.JTUB EF $PPQFSBÎÍP #JMBUFSBM
"OHPMB.PÎBNCJRVF
/B BMUVSB  PT DIFGFT EBT EJQMPNB-

DJBTBOVODJBSBNQBSB4FUFNCSPVN
BDPSEP QBSB GBDJMJUBÎÍP EF WJTUPT
FNQBTTBQPSUFT DPNPPCKFDUJWPEF
FTUJNVMBS P JOWFTUJNFOUP QSJWBEP
FOUSFPTEPJTQBÓTFTFBOUFTEFVNB
FWFOUVBMTVQSFTTÍP
i2VFSFNPT TPCSFUVEP GBDJMJUBS B
DJSDVMBÎÍPEPTFNQSFTÈSJPTOPTEPJT
QBÓTFT F QBSB JTTP UFNPT EVBT WJBT
" QSJNFJSB  RVF QPEFNPT GB[FS
QBSBKÈ ÏVNBDPSEPEFGBDJMJUBÎÍP
EFWJTUPT'BDJMJUBSUPEBBCVSPDSBDJBRVFUFNBWFSDPNPTWJTUPT<FN
QBTTBQPSUFT  FOUSF PT EPJT QBÓTFT>w 
FYQMJDPV BEF"HPTUP PNJOJTUSP
BOHPMBOP
(FPSHFT $IJLPUJ BDSFTDFOUPV RVF
OVNB GBTF QPTUFSJPS TFSÈ BWBMJBEB B QPTTJCJMJEBEF EF TVQSFTTÍP EB
OFDFTTJEBEF EF WJTUPT FN BMHVOT
QBTTBQPSUFT  OPNFBEBNFOUF EF
FNQSFTÈSJPT
5BNCÏNOBNFTNBPDBTJÍP PNJOJTUSPNPÎBNCJDBOP0MEFNJSP#BMPJTVCMJOIPVRVFNFTNPiGBTFBEPTw
FTUFT TÍP iBDPSEPT BCTPMVUBNFOUF
OFDFTTÈSJPTw  UFOEP FN DPOUB RVF
PTEPJTHPWFSOPTiUÐNFTUBEPTPCSF
QSFTTÍP EB TPDJFEBEF DJWJMw OFTUB
NBUÏSJB
i.BT B RVFTUÍP EPT WJTUPT Ï EFMJDBEBFEFWFTFSUSBUBEBDPNUPEPP
DVJEBEPw  BENJUJV DIFGF EB EJQMP-

NBDJBEF.PÎBNCJRVF
/BNFTNBWJTJUBB-VBOEB 0MEFNJSP #BMPJ DMBTTJmDPV DPNP iJNQSFTDJOEÓWFMwBDPODMVTÍPEPBDPSEP
FN OFHPDJBÎÍP DPN "OHPMB QBSB
TVQSJNJS WJTUPT FN QBTTBQPSUFT
PSEJOÈSJPT  EF GPSNB B GPNFOUBS P
EFTFOWPMWJNFOUP FDPOØNJDP EPT
EPJTQBÓTFT
i"QSFTFOUBTF  OFTUF DPOUFYUP 
DPNP QSJPSJUÈSJB B DPODMVTÍP EBT
OFHPDJBÎÜFTWJTBOEPBTVQSFTTÍPEF
WJTUPT FN QBTTBQPSUFT PSEJOÈSJPT 
FOUSF PT OPTTPT EPJT QBÓTFT  DPN
CFOFGÓDJPTOPEFTFOWPMWJNFOUPEBT
OPTTBTFDPOPNJBTFOPJOUFSDÉNCJP
FOUSF PT OPTTPT QPWPTw  EJTTF OB
PDBTJÍPPNJOJTUSPNPÎBNCJDBOP
0T QBTTBQPSUFT EF TFSWJÎPT TÍP
IBCJUVBMNFOUF EFUJEPT QFMBT OPNFOLMBUVSBTFPMJHBSRVJBTQPMÓUJDPFDPOØNJDBT EPT EPJT QBÓTFT  QFMP
RVFFTUFBDPSEP QBSBKÈ OÍPCFOFmDJBPDJEBEÍPPSEJOÈSJP
%FWJEP Ë NFOUBMJEBEF TFDVSPDSBUB
EPSFHJNFBOHPMBOPEPQSFTJEFOUF
+PTÏ&EVBSEPEPT4BOUPT "OHPMBÏ
P ÞOJDP QBÓT EB 4"%$ QBSB POEF
PTNPÎBNCJDBOPTOÍPQPEFNWJBKBS MJWSFNFOUF "T MJNJUBÎÜFT OB
DPODFTTÍP EF WJTUPT F QBTTBQPSUFT
TÍPIBCJUVBMNFOUFGPOUFTEFOFHØDJPTDIPSVEPTOPNFSDBEPQBSBMFMP

t1FMBTCBOEBTEBQFSEJ[BDBNQBOIBTØEÈNFTNPiQBQÈ%IMBLBNBw®FYDFQÎÍPEF.VDIBOHBFTFVNFHBGPOF FTUÈEJGÓDJMBTDÉNBSBTEFUFMFWJTÍPnBHSBSFNBTJOJDJBUJWBTEFDBNQBOIBEFPVUSPT
OPUÈWFJTEB3FOBNP
t0NFTNPTFBQMJDBBNBJTEFEVBTEF[FOBTEFQBSUJEPTRVF DPN
OPUÈWFJT FYDFQÎÜFT  BJOEB OÍP GPSBN WJTUPT FN DBNQBOIB  OFN
OPTUFNQPTEFBOUFOB BQFTBSEFUFSFNMFWBOUBEPBQSJNFJSBUSBODIFEPTGVOEPTBMPDBEPTQFMBDPNJTTÍPEFFMFJÎÜFT
t1PSGBMBSOBDPNJTTÍP PIPNFNEBTCBUJOBTFTUÈBDPNFÎBSBmDBS
OFSWPTP DPN PT NBJT SFDFOUFT JODJEFOUFT 0 IPNFN CFN UFOUB
OPT FODPOUSPT Ë QPSUB GFDIBEB QFSTVBEJS QBSUJEPT F TPCSFUVEP B
QPMÓDJBQBSBIPOSBSPTDØEJHPTEFDPOEVUBTVCTDSJUPT NBTBWJEB
FTUÈEJGÓDJMQBSBPEJTDÓQVMPEPCBJYJOIP PÞOJDPIPNFNRVFFN
 BOPT EF NVMUJQBSUJEBSJTNP DPOTFHVJV EFJYBS B DBEFJSB DPN
GBNBEFCPO[ÍP
t   2VBOEP KÈ TF QFOTBWB RVF P DPOTFMIP EBT DPNVOJDBÎÜFT FTUBWB
FNTPOPFUFSOP FJTRVFEFDJEFNBDPSEBS/ÍPQBSBTFQSPOVODJBS
TPCSFBFTDBOEBMPTBQBSDJBMJEBEFDPNRVFBUFMFWJTÍPEP&TUBEP
UFNGFJUPBDPCFSUVSBFMFJUPSBM NBTQBSBNBOJGFTUBSSFQÞEJPTPCSF
B VUJMJ[BÎÍP EF VN PCTDVSP QBTUPS OB DPNVOJDBÎÍP TPDJBM .BJT
WBMJBDPOUJOVBSFNBEPSNJSy
t   2VFN GF[ NFTNP BDPSEBS PT NPÎBNCJDBOPT QBSB B SFBM GPSBN
BTSFWFMBÎÜFTGFJUBTFTUBTFNBOBOBQSPDVSBEPSJBTPCSFBNBUBOÎB
DPOTFOUJEBEFFMFGBOUFTFSJOPDFSPOUFTOBTOPTTBTSFTFSWBTFQBSRVFT"TBCFS OFOIVNDBOEJEBUPBJOEBTFNPTUSPVQSFPDVQBEP
DPNUBNBOIBCBSCÈSJF
t"DPSEBEPPVEJTUSBÓEP PNJOJTUÏSJPRVFUFNJOTDSJUPUSBCBMIPOP
TFVOPNF EFTDPCSJV UBSEJBNFOUF RVFPRVFPQBÓTQSFDJTBÏEF
USBCBMIPFOÍPEFUPMFSÉODJBTEFQPOUP DPOGPSNFFSBTFVBQBOÈHJP
FMFJUPSBMJTUB1SFPDVQBEPTFNBTTJOBMBSPGBDUP PNBJTQSPEVUJWP
EPT BTTFTTPSFT EF JNQSFOTB HPWFSOBNFOUBJT GF[ NFTNP VN DPNVOJDBEPQBSBBTTJOBMBSRVFTFUSBCBMIBFTUBTFYUBGFJSB"MFMVJB

Em voz baixa
t"TFJUBEPTNJMBHSFTDPOUJOVBPTFVOBNPSPËGBNÓMJBSFBMFQPUFODJBJTDBOEJEBUPTËDBEFJSBSFBM OVN&TUBEPRVFBJOEBOÍPSJTDPV
EB$POTUJUVJÎÍPPMBJDJTNP4FSÈRVFBQSØYJNBIPNFOBHFBEBWBJ
TFSBFNQSFTÈSJBEFTVDFTTPEBNJHSBÎÍPEJHJUBM
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Pylos lança primeiro
centro comercial em Tete
A

Pylos
Moçambique,
uma empresa do grupo
de promoção e desenvolvimento imobiliário belga, acaba de lançar um
ambicioso projecto que passa
pela construção de 15 centros
comerciais em todo o país, nos
próximos cinco anos.
Estabelecido em Moçambique
desde Julho de 2013, a Pylos
lançou semana passada a primeira pedra para a ediﬁcação
do primeiro centro comercial
localizado no município de Tete,
no Bairro de Chingodzi. A cerimónia contou com a presença
do Presidente do Conselho Municipal, Celestino Checanhaza,
que realçou a importância deste
investimento para a Cidade e
para a Província.
“Acreditamos que construir 15
centros comerciais no País é levar o crescimento a todas as províncias, contribuindo assim para
o desenvolvimento económico e
social de Moçambique, criando
novas oportunidades de negócio
e de emprego para os moçambicanos”, aﬁrma Jacky d´Almeida,
director de Operações da Pylos
Moçambique.
A construção da segunda unidade terá início ainda em 2014 na
província de Nampula (Norte), a
que se poderá seguir, ainda este
ano, uma terceira na Província
de Inhambane, sul de Moçambique.
“A Pylos deﬁniu uma estratégia
de investimento com capitais
próprios, o que lhe permite uma
maior liberdade de decisão e
uma maior rapidez na concretização dos investimentos. O investimento total no projecto de
centros comerciais está estimado
em mais de USD150 milhões.
O nosso objectivo é aspiracional
e acreditamos no sucesso deste
projecto, porque acreditamos no
sucesso de Moçambique”, disse
José Carlos Pinheiro, CEO da

Pylos Moçambique.
No entanto, Jacky d´Almeida
acrescenta: “os centros comerciais Pylos estão direccionados
para os moçambicanos e pretendem dar resposta às necessidades
de comércio formal, de qualidade e a preços acessíveis. As lojas
que estarão presentes nos nossos
centros comerciais são sobejamente conhecidas e respondem
às exigências do mercado. Sabemos que vamos ser o novo Centro de cada cidade onde estivermos presentes.”
“O objectivo da Pylos é acrescentar valor e qualidade ao mercado de retalho Moçambicano e
tornar a nossa marca dos centros
comerciais reconhecida em todo
o País. O nosso negócio é o desenvolvimento de centros comerciais, a nossa missão é fazer
mesmo e não apenas anunciar
que vamos fazer, a nossa inspiração é ser a referência para quem,
como nós, acredita e investe em
Moçambique”, concluiu José
Carlos Pinheiro.
A Pylos Moçambique é uma empresa do grupo Belga, de promoção e desenvolvimento imobiliário, Pylos, com actividade em
três continentes. Já desenvolveu
um portfolio imobiliário avaliado em mais de USD800 milhões
na Bélgica, Luxemburgo, França
e Brasil e tem actualmente um
carteira de projectos em desenvolvimento de mais de um bilião
de dólares. A Pylos Moçambique é o primeiro investimento
do grupo Pylos em África e será
seguida pela abertura da Pylos
Zâmbia em Outubro deste ano.
Segundo o Grupo, o posicionamento do grupo Pylos passa por
adaptar às particularidades de
cada mercado a sua estratégia
de investimento, desenvolvendo
projectos rentáveis e que contribuam para o desenvolvimento
dos países em que se encontra
estabelecida.
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Renault retorna ao mercado
nacional

LAM cresce 14 por cento
no 1º semestre de 2014

T

Por Nélia Jamaldine

O

Inicialmente, a representante apostou nos modelos Renault Duster,
Koleos e Fluence, alargando a sua
gama de oferta automobilística ao
mercado moçambicano, primando
sempre pela potência, espaço, mobilidade e conforto. Entretanto, alinhando-se junto a realidade ﬁnanceira do continente, em particular
de Moçambique, a Renault ﬁrmou
parcerias com alguns bancos locais
como forma de implementar projectos de ﬁnanciamento automóvel.
Na ocasião, o Presidente do Conselho Executivo (PCE) da Caetano
Fórmula em Moçambique, Paulo
Oliveira enalteceu a parceria com o
Grupo Salvador Caetano e referiu
que trará uma mais-valia com sua
instituição, pois é uma entidade

Ilec Vilanculo

Grupo Salvador Caetano,
através da sua concessionária Caetano Fórmula,
um dos mais antigos actores do sector automóvel no país e
no continente africano, inaugurou
na última quinta-feira, 18 de Setembro, em Maputo, um stand automóvel representando a marca de
origem francesa, Renault. Trata-se de uma loja que está dotada de
oficina composta pelos mais avançados e modernos meios técnicos,
humanos, logísticos para melhor
servir a sua clientela.
Renault Duster, Koleos e Fluence novas apostas da multinacional francesa

de grande peso no mercado automobilista africano. O PCE disse
ainda que o Grupo já investiu em
Moçambique mais de 60 milhões
de meticais, proporcionando desta
forma abertura para mais postos de
trabalho.
“Somos o maior grupo de venda
automóvel da Península Ibérica e
com uma longa história de rigor,
transparência desde 1946, presente
em vários países. Representamos
inúmeras marcas de carros, sendo
que actualmente fabricamos autocarros, assim como montamos automóveis”, disse Oliveira.
Por seu turno, o Director Operativo
da Renault da África Subsaariana,
Slava Kozlov, fez saber que sempre

foi preocupação da sua instituição
produzir veículos que fossem de
acordo com a preferência do mercado, geograﬁa e clima.
Kozlov acrescentou ainda que os
dados a seu poder sobre a eﬁciência
térmica dos motores e a eﬁciência
aerodinâmica do Renault permite
à equipa de técnicos avaliar e desenvolver soluções que melhoram o
desempenho e a poupança dos produtos que nos propomos a inserir
no mercado.
Reﬁra-se que, nos seus mais de cem
anos no fabrico de automóveis, a
Renault tem actualmente diversiﬁcado a sua produção para o sector
de veículos pesados.

erminou na última sexta-feira o Seminário de Avaliação do grau de Execução do Plano Estratégico
2014-2018 das Linhas Aéreas de
Moçambique, no primeiro semestre de 2014. Tendo decorrido
em dois dias, quinta e sexta-feira
da semana passada, o evento foi
crucial para a apresentação dos
relatórios dos resultados obtidos no primeiro semestre do
ano das Direcções da Empresa,
das Representações no território
moçambicano e no estrangeiro,
Luanda, Nairobi, Dar-es-Salam,
Joanesburgo e Lisboa.
Destacam-se nesses relatórios:
a aquisição da aeronave Boeing
737-700, com capacidade de
transportar 132 passageiros, o
que favoreceu o aumento da oferta de lugares ao mercado; a consolidação de voos e frequências;
a expansão da rede de voos no
mercado regional, com o início
dos voos para as Ilhas Mayotte,
no âmbito da parceria com a Ewa
Air; o crescimento do número
de passageiros transportados que
ascendeu a 340 mil passageiros,
representando uma melhoria na
ordem de 14%, relativamente a
igual período do ano anterior;
remodelação e apetrechamento das Salas Flamingo da Beira
e Pemba; formação de quadros
nas diversas áreas da empresa,
com ênfase para: I) padrão de
atendimento; II) adequação da

tripulação nos diversos tipos de
aeronaves que opera; III) novo
pessoal navegante de cabine cujo
curso de formação termina no
ﬁm deste mês, com a garantia de
contratação de mais de 30 para
o quadro do pessoal; contratação
de quatro engenheiros para a Direcção Técnica; oito novos técnicos de aeronaves, três técnicos de
oﬁcinas e três tractoristas para a
movimentação das aeronaves; e
a reintegração de 20 colaboradores.
No decorrer da cerimónia de
encerramento, o Administrador
Delegado da LAM, Iacumba Ali
Aiuba, comentou que ainda: “há
necessidade de sermos criativos
na oferta de soluções e produtos
inovadores que possam reverter
a actual imagem da companhia
e a percepção dos clientes relativamente à qualidade, ao preço
de serviços e produtos que oferecemos, bem como às opções de
escolha para um mesmo destino,
em horários diferentes”.
Realçou ainda: “a cordialidade,
simpatia, simplicidade, etiqueta
e o espírito de comunicação (interna e ao cliente sobre os nossos
serviços e produtos) devem ser os
nossos atributos e características
da nossa companhia. Só assim é
que garantiremos a execução do
nosso Plano Estratégico, onde
está estabelecido o crescimento
global da empresa na ordem de
14%, em cada ano até 2018”.

Acção de limpeza à praia de Katembe atrai 100 voluntários

N

o âmbito da iniciativa
“Clean up the World”
celebrada
globalmente
de 19 a 21 de Setembro,
a MPDC (Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo)
promoveu uma acção voluntária
de limpeza da praia de Guachene, na Katembe, na manhã de 20
de Setembro. A iniciativa foi elaborada em parceria com a Associação de Moradores da Praia de
Guachene (AMG), com a Administração do Distrito da Katembe
e contou com o apoio da Limpa
Moçambique, uma associação sem
fins lucrativos que utiliza as redes
sociais para promover acções de
limpeza e educação cívica.

A acção foi um verdadeiro sucesso, com uma adesão de cerca de
100 voluntários das instituições
MPDC, P&O Maritime, ERM,

Limpa Moçambique e moradores
e amigos da Katembe que se decidiram juntar à causa. As diversas
instituições doaram igualmente di-

versos materiais de limpeza (luvas,
sacos, forquilhas, ancinhos, etc.) à
AMG que serão posteriormente
utilizados na limpeza regular da
praia, bem como sinais para colocação na praia.
Segundo o vereador do distrito da
Katembe, António Tovela, “acções
do género são muito importantes
para chamar a atenção da população e promover educação cívica”.
A acção não se limitou à limpeza
da praia, mas visou também consciencializar os utentes da praia e
moradores da Katembe sobre o
impacto do lixo deixado na praia e/
ou atirado para o mar. Durante a
acção, os voluntários foram acompanhados por um grupo de crian-

ças moradoras da Katembe, entre
os oito e os 12 anos, que ajudaram
na limpeza da praia ao mesmo
tempo que aprendiam importantes
lições sobre separação do lixo e reciclagem.
Segundo os organizadores do evento, esta acção foi apenas a primeira
iniciativa para chamar a atenção
sobre o problema do lixo na praia
da Katembe, um distrito com
grandes deﬁciências na recolha de
lixo. O objectivo é continuar a trabalhar com a AMG para promover
acções de educação cívica escolar e
entre a população em geral.
A limpeza decorreu das 8:00h às
12:00h, cobrindo uma área de sensivelmente 1km, da ponte do batelão até ao Restaurante Diogo.

Savana 26-09-2014

3

EVENTOS

Multichoice expande GOTv para Chimoio
Por André Catueira, em Manica

A

Multichoice Moçambique, que opera no país
com os produtos DSTv
e, recentemente, GOTv,
acaba de expandir o segundo sinal
para a cidade de Chimoio, a capital
de Manica, tornando-se na segunda cidade do país a beneficiar da
tecnologia DVB-T2 – transmissão
digital por terra - o que vai permitir que o “apagão” da transmissão
analógica prevista para 2015, passe
ao lado dos consumidores.
O lançamento da GOTv em Chimoio, cujo sinal cobre um raio de
50 quilómetros, acontece quatro
meses após a projecção da tecnologia em Moçambique, considerada
favorável, por ser economicamente

Eduardo Continentino, director-geral da
Multichoice Moçambique

mais baixa e acessível, e com padrões de qualidade competitivos.
“Olhamos para Chimoio por ter
necessidade (de sinais pré-pagos
acessíveis) e capacidade comercial
alto”, explicou Eduardo Continentino, director-geral da Multichoice
Moçambique, no lançamento da
GOTv em Chimoio, assegurando
que a próxima “paragem do sinal”
será ainda numa cidade do centro
do país.
Para Eduardo Continentino, a expansão da GOTv é um contributo
da Multichoice Moçambique na
digitalização, que será feita de forma progressiva até a migração, do
analógico para digital, prevista para
próximo ano.
“Pensamos na digitalização, pois a
GOTv é um produto por terra, que
sai mais barato em relação a DSTV
que é por transmissão via satélite.
Outra vantagem é que na migração
os consumidores da GOTv não terão obrigação de mudar nada, pois
o sinal se adequa à tecnologia a ser
usada”, precisou Eduardo Continentino, adiantando que os dois
produtos da Multichoice se complementam.
Neno Mussanga, director regional
centro e norte do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM), disse que a expansão da GOTv para outras regiões do
país é um marco importante para o
projecto do Governo na migração
analógica para o digital.

“Está previsto para 2015 o apagão
da televisão analógica e a expansão
de sinal da GOTV se incorpora nos
esforços do Governo para a acessibilidade dos serviços de televisão e
rádio digitais”, disse Neno Mussanga, desaﬁando a Multichoice a
“ir rápido” na expansão do serviço

para levar informação aos moçambicanos.
Por seu turno, Tomás Mudomojua,
delegado provincial do Instituto de
Comunicação Social de Manica,
em representação da Governadora,
disse que os canais disponibilizados
pela GOTv (30 estrangeiras, maio-

ritárias africanas e quatro nacionais) permite para a televisão formar, educar e divertir, contribuindo
largamente na política de atracção
de investimento.
A Multichoice, pioneira na televisão digital em África, opera há 18
anos em Moçambique.
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Ciência, tecnologia e
inovação popularizadas
Por Nélia Jamaldine

A

Ciência, Tecnologia e Inovação devem estar ao serviço
de todos os centros urbanos,
em particular comunidades
rurais ou recônditas de modo que
estas sejam implementadas e a posterior partilhadas.
Esta recomendação foi dada à margem do segundo Seminário Nacional de Actores de Desenvolvimento
Comunitário baseado em Investigação, Transferência de Tecnologia de
Inovação, sob o lema “ Contributo da
Tecnologia e Inovação no Desenvolvimento Comunitário”, entre os dias
18 e 19 do mês em curso, no Centro
de Investigação e Transferência de
Tecnologias Agrárias de Umbeluzi,
localizado no distrito de Boane, Província de Maputo.
Esta iniciativa visava essencialmente
dar a conhecer, a partir dos actores
desta área, qual a relevância da investigação, transferência de tecnologias
e inovação para o desenvolvimento
comunitário em particular, na medida em que cerca de 24 milhões de habitantes maioritariamente residente
nas zonas rurais dependem ainda de
técnicas tradicionais seculares. Nesta
perspectiva, se associadas ao conhecimento cientíﬁco, tecnologias e inovação será possível impulsionar o desenvolvimento nas zonas periurbanas
e garantir a transformação dos seus
recursos para a sua sobrevivência.
Na sua intervenção, o Secretário
Permanente (SP) do Ministério da
Planiﬁcação e Desenvolvimento
(MPD), Salim Cripton Valá, fez saber que a apologia à valorização do
saber tradicional é a melhor combinação entre o conhecimento e a
inovação, pois estes são poderosos
vectores de promoção económica e
social, na medida em que funcionam
como instrumentos vitais para o desenvolvimento das sociedades e das
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comunidades. “O desenvolvimento
comunitário constitui um processo
com tendências a criar condições para
o progresso económico e social para
todas as comunidades, desde que a
participação das suas populações seja
activa” enfatizou Valá.
Valá frisou igualmente que o desenvolvimento também deve ser planejado ao nível das comunidades e que
o crescimento da mesma não será
possível de forma isolada, mas sim
aberta para que todos tenham acesso
ao processo e técnicas inovadoras do
desenvolvimento tecnológico.
Por seu turno, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Louis Pelembe, reconheceu a importância da Ciência,
Tecnologia e Inovação do processo
do progresso comunitário e, nesse
sentido, reiterou que o Governo tem
criado instituições e programas que
incentivam e garantem a transferência de tecnologias e inovações para as
zonas rurais.
Pelembe acrescentou ainda que é
importante a participação de outros
actores como o sector privado, sociedade civil, instituições de investigação e de ensino para garantir a implementação e réplica das políticas,
estratégias e programas, bem como
trazer abordagens e inovações que
completam a acção do Governo.
Estiveram presentes no evento, para
além da ﬁguras acima destacadas, a
Governadora da Província de Maputo, Maria Jonas, organizações oriundas das 10 províncias do país, a destacar a Sociedade Salesiana, de Tete,
Magariro, de Chimoio, Instituto de
Investigação Agrária de Moçambique, Centro Zonal Noroeste, de
Lichinga, Associação Provincial de
Inovadores de Nampula (APINA) e,
por ﬁm, Litanga Travel e Services, de
Inhambane. Lembrar que o primeiro
Seminário decorreu no mês de Dezembro do ano passado.

Feira automóvel na Praça da
Independência

A

Praça da Independência, na cidade de
Maputo, foi, durante os dias 19 e 21 de
Setembro, palco da terceira
edição do Motorshow, uma
feira automóvel que visa proporcionar aos empresários e
particulares um espaço para
aquisição de viaturas novas e
maquinaria diversa a preços
competitivos.
Organizado pelo Standard
Bank, em parceria com a empresa Petróleos de Moçambique (Petromoc), o Standard
Bank Motorshow foi criado
em 2012, com o objectivo de
promover o serviço inovador
de leasing do banco como uma
solução de ﬁnanciamento a
médio e longo prazos, para a
compra de viaturas e maquinaria diversa.
Tomaz Salomão, presidente do
Conselho de Administração
do Standard Bank, disse, na
abertura da feira, esperar “que
a mesma seja uma oportunidade para os clientes, parceiros e
o público em geral adquirirem
um meio de produção à altura das suas necessidades de
negócio, bem como um meio
de transporte que, com segurança, satisfaça as necessidades
diárias de transporte e complemente o seu estilo de vida”.
Como forma de facilitar a
aquisição dos meios ora em
exposição, o Standard Bank
comprometeu-se a disponibilizar o seu serviço de leasing,
introduzido no mercado mo-

çambicano para complementar as
acções do Governo com vista a
conferir maior pujança às pequenas e médias empresas.
Já o presidente do Conselho Municipal de Maputo, David Simango, considerou que o Standard
Bank Motorshow é um evento
que, para além de proporcionar um
espaço para a aquisição de viaturas, maquinaria diversa, entre outros equipamentos, se enquadra na
política de promoção de um bom
ambiente de negócios.
“É uma excelente oportunidade
para despertar os empreendedores, que têm nesta actividade mais
uma oportunidade para exercitar
as suas habilidades, contribuindo
também para o crescimento e fortalecimento das pequenas e médias

empresas. É também uma forma de diversiﬁcarmos a busca
constante de atracção de mais
investimento para o nosso município”, disse David Simango.
Por seu turno, o director Comercial Adjunto da Petromoc,
Vicente Fringe, referiu que a
participação no Standard Bank
Motorshow resulta da parceria
inteligente que mantém com o
Standard Bank.
“A relação entre a Petromoc e o
Standard Bank é de tal amplitude que nos deixa orgulhosos
dada a sua grandeza. As nossas
operações, tanto de aquisição
como de venda de combustíveis, contam com o envolvimento deste banco”, aﬁrmou
Vicente Fringe.

A

empresa Matchedje Motor, que foi apresentada
esta semana na Machava,
pretende montar trinta
mil unidades entre veículos automóveis e motorizados, durante o
seu primeiro ano de produção, em
2015. Com a fábrica a inaugurar
dentro de dias, a empresa espera,
em três anos, alcançar uma produção de cerca de 500 mil automóveis.
A garantia foi dada esta terça-feira
pelo seu Presidente do Conselho
de Administração, Cao Hongru.
De capitais chineses, a Matchedje
Motor é primeira e única em África que carrega na marca um nome
africano. O investimento inicial é
de 150 milhões de dólares americanos.
O Director de Marketing e Vendas
da montadora, Carlos Nizia, não
escondeu a sua preocupação com

possíveis diﬁculdades de inserção
no Mercado em função do fraco
poder de compra dos moçambicanos. Por isso, a Matchedje está
a criar parcerias com bancos que
operam em Moçambique para estabelecer opções de leasing. “Vamos
ter acordos com os maiores bancos
do país para acompanhar este processo, seja para pequenas empresas
e/ou consumidores que queiram
adquirir o seu primeiro carro. Os
bancos vão ter papel muito grande”,
disse ele.
A montadora espera produzir entre
150 a 200 unidades por mês. Para
isso, conta com 80 trabalhadores,
prevendo atingir 400 homens a
breve trecho. A empresa contará
com nove estacões diferentes de
trabalho. As peças chegarão com
chassis, cabine, motor e bagageira
em secções separadas. Quanto aos
modelos, a empresa vai produzir
entre autocarros e carrinha pick up.
(Rafael Ricardo)

Ilec Vilanculo

Matchedje espera montar 30 mil veículos em 2015

