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Dois dias depois do gru-

po de mediadores para 

o diálogo político entre 

o Executivo da Frelimo 

e a Renamo e a delegação gover-

namental terem vindo a público 

manifestar o seu desalento pelos 

constantes impasses nas últimas 

sessões, Afonso Dhlakama deu 

uma entrevista ao SAVANA em 

Caia, norte de Sofala, na qual 

acusou o partido no poder de re-

correr a manobras para que “as 

coisas não andem”. 
“A Frelimo não quer que as coisas 

andem. Toda a confusão está com 

a Frelimo. O problema está com a 

Frelimo, que não quer reintegrar 

os comandos da Renamo nos lu-

gares de chefia”.

Lourenço do Rosário, que deu a 

cara em nome dos mediadores, 

disse que o grupo tinha conheci-

mento de que o líder da Renamo 

terá entregue ao Presidente da 

República a lista dos seus milita-

res que estão nas FADM, que de-

vem ser enquadrados nos cargos 

de chefia militar. Em entrevista 

ao SAVANA, Afonso Dhlakama 

confirmou este facto e garantiu 

que fez chegar três mapas de rein-

tegração dos comandos da Rena-

mo ao Chefe de Estado, via Gene-

ral Ossufo Momade. 

Contudo, apesar de todos os con-

tratempos, Afonso Dhlakama 

voltou a manifestar confiança no 

diálogo no Centro de Conferên-

cias Joaquim Chissano e garantiu 

para breve mais um encontro com 

Filipe Nyusi, para desbloquear 

assuntos controversos. Pelo ca-

minho, desvalorizou a ideia de um 

debate público do ante-projecto 

das autarquias autónomas e acre-

dita que o mesmo será aprovado 

nesta sessão da Assembleia da Re-

pública porque o documento “é a 

solução para permitir que a Freli-

mo, sem que tenha ganho, possa 

governar”.

Eis o resumo da nossa conversa 

com Dhlakama:

Os mediadores manifestaram 

desconforto com o ritmo do diá-

logo no “Joaquim Chissano”. O 

que está a falhar?

Facilmente poderei comentar, mas 

também não estou lá, não faço par-

te, embora estejam lá elementos 

que pertençam ao partido que di-

rijo há bastante tempo. É claro que 

aí há uma mistura de coisas. Não 

quero atacar os mediadores, mas a 

maioria dos mediadores são mo-

çambicanos, e escolhidos por nós, e 

alguns têm o cartão ou simpatizam 

com o partido Frelimo. São mem-

bros do partido Frelimo, isto é outra 

coisa, a importância de Dhlakama, 

ser o Dhlakama a propor elementos 

da Frelimo para serem mediadores, 

depois da Frelimo ter rejeitado que 

os mediadores fossem estrangeiros. 

Eu nunca fui obstáculo para que es-

tes mediadores estejam a facilitar. 

Veja esta capacidade de um africa-

Dhlakama responde a Nyusi sobre os impasses no diálogo

“Toda a confusão está com a Frelimo”

no aceitar que, apesar de tudo, a sa-

ber que muitos dos mediadores são 

membros da Frelimo, mas eles a 

mediarem, quererem estar no meio, 

portanto se alguém é membro da 

Frelimo, custa alguma coisa serem 

chamados ao Comité Central para 

serem apertados para atacar a Re-

namo ou o Macuiana. Eu não estou 

a acusar, não é por aí, há-de che-

gar o tempo de acusar, mas quero 

dizer para o povo saber, aqueles 

são membros do partido Frelimo, 

se calhar o bispo Dinis não é, mas 

simpatiza. Se calhar (reverendo 

Anastácio) Chembeze, Lourenço 

do Rosário, o padre (Filipe) Couto, 

estes podem ser chamados no Co-

mité Central para receberem orien-

tações sobre como devem tratar os 

outros.

A Frelimo não quer que as coisas 

andem. Eu assinei um acordo com 

o ex-presidente Guebuza. Agora já 

temos o novo presidente o (Filipe) 

Nyusi, já estive com ele, já tivemos 

um acordo, não foi escrito, mas ver-

bal. Ele chegou a dizer nas câmaras 

de televisão que Afonso Dhlakama 

pode submeter o projecto de lei das 

autarquias à Assembleia da Repú-

blica. O projecto está lá, porque 

houve um acordo verbal. 

Na prática, o Presidente Nyusi já 

sabe o que se está a passar no Cen-

tro Joaquim Chissano. Eu conti-

nuo a ser o presidente da Renamo, 

com a mesma equipa de diálogo no 

Joaquim Chissano, mas o Pacheco 

e os outros já obedecem ao Nyusi 

como Presidente. Tomem nota 

disto, porque pode estar a afectar, 

quem sabe se o (Armando) Guebu-

za pode estar a chamar o Pacheco 

para retardar as coisas. 

A Frelimo não quer seguir as coisas, 

porque o acordo que assinámos a 5 

de Setembro de 2014 é de reinte-

gração dos quadros e comandos da 

Renamo nos lugares de chefia nas 

correram quase com a metade dos 

homens da Renamo integrados, 

que até hoje apanham lixo sem 

reintegração qualquer, expulsos das 

FADM. Outros receberam refor-

mas com 35 anos, mas já licencia-

dos e já são Generais, só porque a 

Frelimo não queria que tomassem 

conta e dirigissem também ramos 

ou unidades do Exército.

 

Integração e enquadramento dos 

homens da Renamo continua na 

discórdia. Há algum problema 

que trava a entrega de lista? Por-

que ao que apurámos do lado da 

delegação governamental, a Re-

namo ainda não entregou a lista 

para a reintegração e enquadra-

mento dos seus homens?

As pessoas é que não sabem por-

que é que há problemas no Centro 

Joaquim Chissano, mas é porque a 

Frelimo não aceita a partilha de po-

der, a reconciliação nacional. Não 

quer que as FADM sejam técnicas, 

profissionais, que os comandantes 

sejam nomeados pela confiança 

técnico-profissional, sem que di-

gam viva, viva. A Renamo não tem 

culpa. Já cheguei a dizer se a Fre-

limo não quer, vamos submeter às 

Nações Unidas para criar duas for-

ças, uma da Renamo que vai ficar 

no Inchope e outra da Frelimo que 

vai ficar em Maputo, mas eu não 

sou voluntário, porque não pode-

mos obrigar aos nossos irmãos o 

que eles não querem. E porque eles 

dominam os embaixadores, têm 

cooperação internacional, apontam 

dedo à Renamo. Se eu fosse mau, já 

teriam criado problemas. Até agora 

estamos nas conversações porque 

é o único caminho. Mas este novo 

presidente, que foi antigo ministro 

da Defesa, vai tentar fazer algo, es-

tou à espera, mas em termos da lis-

ta, só vamos produzir indicando os 

nomes que foram marginalizados 

nas FADM.

Eu já fiz três mapas. Fiz um mapa 

e pintei a cor vermelha, onde a Fre-

limo ocupa tudo nas FADM. Fiz 

um mapa a cor-de-rosa, que indica 

onde a Frelimo está e onde a Re-

namo está. Fiz outro de cor azul, 

onde propomos onde a Renamo 

deve estar, onde os comandantes da 

Renamo podem estar. Já passa um 

mês e meio desde que foi entregue. 

Quando estive em Maputo, fiz se-

cretamente e entreguei ao General 

Ossufo que foi entregar ao assessor 

do Presidente Nyusi e ele me ligou 

agradecendo que tudo estava bem 

feito. Se não passou para o Pacheco 

são os conflitos deles, porque na al-

tura Guebuza puxava a brasa à sua 

sardinha. 

Toda a confusão está com a Freli-

mo. Não digo que a minha equi-

pa não tenha errado, talvez haja 

algumas coisas pequenas, mas em 

termos daquilo que está a arrastar 

o diálogo até hoje, é  problema da 

Frelimo, que não quer reintegrar os 

comandos da Renamo nos lugares 
de chefia.

O mandato da EMOCHIM já 

teve uma prorrogação de 60 dias, 

depois dos 135 dias sem avanços. 

O diálogo está lento e está a frus-

trar os mediadores e a sociedade 

em geral. Que esforços reais o 

Presidente Dhlakama está a fazer 

para que o processo não falhe?

Há um risco de prolongamento 

do mandato da EMOCHIM. Se 

calhar já levaram 20 dias dos 60 

de prorrogação do prazo do seu 

mandato, e até agora não esta-

mos a fazer nada. Eu acho que a 

EMOCHIM, quer os europeus e 

todos os outros já foram embora, 

ficaram os africanos. Acredito que 

a EMOCHIM que ficou é das tro-

pas governamentais e da Renamo, 

assim como os países africanos de 

boa-fé. Os europeus não podiam 

esperar essa brincadeira, sabe que 

os europeus trabalham com tempo 

e prazos e todos foram-se embo-

ra, os americanos nem sequer vie-

ram, parece que sonhavam. Quero 

também acreditar que esgotados 

os 60 dias de prorrogação, os afri-

canos, como Botswana, Quénia e 

Zimbabwe, poderão ter paciência, 

porque queremos de facto que haja 

testemunhas nesta coisa de reinte-

gração, sobretudo reintegração do 

exército, porque estamos a falar de 

uma instituição do Estado, que lida 

com armas, não podemos permitir 

sempre que dominem as FADM. 

Encontro com Nyusi em 
breve
A eleição de Nyusi como presi-

dente da Frelimo não dá ao lí-

der da Renamo mais conforto de 

negociar directamente assuntos 

controversos? 

Não dá conforto a mim. Mas a ele 

mesmo de poder falar comigo à 

vontade. A mim não faz tanta di-

ferença, porque eles são do mesmo 

FADM, mas até hoje não foi feito. 

A Frelimo andou a enganar toda 

a gente que está à espera da lista. 

Eu meti o dedo na ferida. Criei um 

modelo e mandei o General Ossufo 

para entregar ao Presidente Nyusi. 

Ele (Presidente Nyusi) agradeceu-

-me e disse que duas semanas de-

pois havíamos de resolver, quando 

eu ainda estava em Maputo no 

mês passado, e até agora o Pacheco 

fala de querer a lista? A lista para 

quem? Para enganar as pessoas? 

As pessoas que estão por preen-

cher os lugares que pretendemos 

nas FADM estão lá. Estão sendo 

feitos de assessores, marginaliza-

dos, são brigadeiros, são coronéis, 

tenentes-coronéis, são majores. Eu 

poderia trazer a lista para elaborar 

bem. Eu sou General. Conheço 

muito bem, não há segredo, só que 

politicamente a Frelimo não quer 

que os da Renamo sejam chefes 

também no Estado Maior, nos de-

partamentos do Estado Maior, nas 

brigadas, nos batalhões e outras 

unidades provinciais das FADM, 

querem-nos colocar como de ter-

ceira. Desde que foram formadas 

as FADM, há mais de três mil a 

quatro mil oficiais que estão nas 

academias militares a estudarem na 

América, Portugal, França e outros 

países africanos e nem sequer um 

é da Renamo, e porquê? Querem 

forçar que o Dhlakama crie o seu 

exército, para depois acusarem. 

Se eu sou uma pessoa com prepa-

ração político-militar, eu já teria 

criado as forças armadas, com ar-

gumentos, mesmo apresentados às 

Nações Unidas haviam de me dar 

razão. Foram criadas as FADM 

pela ONUMOZ em 1994. Estava 

muito bonito, onde havia um co-

mandante da Renamo o adjunto 

era da Frelimo e vice-versa. Mas 

em 2000, alegando que criaram 

um novo organigrama nas FADM, 

Por André Catueira, em Caia - Fotos de Ilec Vilanculos

“A Frelimo não quer que as coisas andem. Toda a confusão está com a Frelimo”, Afonso Dhlakama, líder da Renamo 
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partido. Mesmo o Nyusi como pre-

sidente da República pode continu-

ar. Lembra-se que assinei o AGP 

com Chissano, depois houve su-

cessão, e algumas coisas o Guebuza 

consultava a Chissano, eu quero 

acreditar que o Nyusi agora, embo-

ra como Presidente da República e 

da Frelimo, não deixa ser membro 

do partido. Espero que com a saí-

da de Guebuza, Nyusi tenha poder 

de decidir sobre questões de polí-

tica de defesa e segurança, quer a 

política em geral, e o outro dossier 
que ainda não esta terminado, que 

é a questão da despartidarização 

das instituições do Estado, que até 

agora cada um muda uma vírgula, 

mas o problema não é português, 

não é o vocabulário, mas sim o sen-

tido. Se estamos a falar de desparti-

darizar, estamos a falar que um ad-

ministrador não pode sair durante 

as horas de expediente, por exem-

plo às 10 horas, levar um carro do 

Estado e ir fazer comício do par-

tido Frelimo. Não estamos a dizer 

que o administrador não pode fazer 

política, mas pode fazer depois das 

15:30 horas.

Tem falado com o Presidente 

Nyusi nos últimos tempos?

Não tenho estado a comunicar-me 

com ele, mas indirectamente temos 

falado. Eu falo com os meus para 

fazerem chegar a mensagem e ele 

com os deles para fazerem chegar 

a mensagem a mim. Por exemplo, 

estamos a preparar um possível en-

contro para dentro em breve. Não 

sei onde, mas é para breve.

O Presidente Nyusi lamentou 

no Chókwè, no término de uma 

visita presidencial, que algumas 

coisas que falaram no primeiro 

encontro não estão a andar. Qual 

é o seu comentário?

Não, não houve nenhuma coisa que 

ele me disse, que eu não esteja a fa-

zer avançar. Se calhar ele estava a 

referir-se aos homens dele, que ain-

da não aprovaram o ante-projecto, 

porque o que combinamos foi do 

ante-projecto, e o que combinamos 

também foi o mapeamento da rein-

tegração dos comandos da Renamo 

nos lugares chaves nas FADM, 

que a bola está do lado dele. Só foi 

bom, que estava a se confessar, por 

isso precisamos de nos encontrar 

para ultrapassarmos isso.

Quanto ao projecto-lei das autar-

quias, antes de ser discutido na 

AR, decorre a auscultação pública 

e já há recados, que é preciso ir de-

vagar para se chegar longe. Tem a 

mesma percepção?

Não, isso é política. Quando inte-

ressa a Frelimo, a bancada da Fre-

limo em 24 horas pode elaborar 

uma lei e mexer na Constituição 

da República, mas como interessa 

ao povo de Moçambique e à Rena-

mo estão a falar de prazo, não há 

prazo, é só aprovar e transferir tudo 

que está previsto no ante-projecto, 

é só transferir os poderes dos go-

vernadores nas províncias autóno-

mas indicadas para os presidentes 

dos conselhos provinciais e este 

ser ratificado pelas assembleias sa-

ídas destas eleições. Não vejo ne-

nhuma coisa, até pode haver, mas 

isso não vai impedir que no início 

do segundo semestre comecemos 

com os governos das autarquias 

provinciais. Se houver boa vontade 

da parte do Governo, mas eu acho 

que se não houver essa boa vonta-

de a Frelimo será forçada, porque 

aquelas multidões que me seguem 

estão a exigir-me. Porque a Freli-

mo queria que o ante-projecto fos-

se implementado após as eleições 

de 2019, após ter governado neste 

mandato. A Frelimo não sabe que 

o ante-projecto é a solução para 

permitir que a Frelimo, sem que 

tenha ganho possa governar. Para 

acalmar as pessoas é preciso que o 

Nyusi ordene à sua bancada a apro-

var para governarmos juntos. Isso 

não é dividir como ele dizia em 

Gaza, que não gostaria de governar 

um país em que um cidadão para 

sair de Maputo para Sofala preci-

saria de passaporte. Não é assim. 

As autarquias provinciais não vão 

exigir passaportes. Mesmo a Go-

vernadora de Maputo para ir ao ga-

binete do presidente do município 

de Maputo não precisa passaporte. 

Só se eu estivesse a exigir a inde-

pendência das províncias. Aliás, 

as autarquias provinciais vão fazer 

com que haja competição na gover-

nação. Quero acreditar que dentro 

em breve tudo estará bem.

Nos últimos dois debates em Chi-

moio, falou de pretender ver no-

vos Dhlakamas. Estaria a ensaiar 

o debate da sua sucessão?

Não é bem assim, porque eu não 

sou régulo na Renamo. O meu pai 

é que é régulo Mangunde, desde 

o tempo colonial. No dia que ele 

morrer já sabemos qual dos nossos 

irmãos irá substituí-lo no regulado 

de Mangunde. 

Quando eu digo quero mais 

Dhlakamas, quero dizer que haja 

jovens que trabalhem, que tenham 

coragem, que trabalhem para o 

povo de Moçambique, porque o 

povo e a Frelimo dizem que é único 

Dhlakama, por isso quero milhares 

de Dhlakamas, não é no contexto 

de preparar a minha sucessão. Não 

sou eu quem vai preparar a minha 

sucessão, mas será o partido a fazer.



TEMA DA SEMANA4 Savana 17-04-2015

Milhares de moçambi-
canos, que vivem na 
cidade sul-africana de 
Durban, procuraram 

desesperadamente abrigo em es-

quadras de polícia, igrejas e cam-

pos de refúgio, no meio de uma 

onda de ataques contra comuni-

dades de imigrantes. Algumas das 

vítimas foram queimadas e outras 

espancadas até à morte. 

A África do Sul é o país mais in-

dustrializado do continente afri-

cano. Muitos jovens olham para 

aquele país como a terra prometi-

da, onde se encontram as maiores 

e melhores oportunidades econó-

micas do que nos seus respectivos 

países de origem.

Desde o fim do sistema de segrega-

ção racial naquele país vizinho de 
Moçambique, milhões de imigran-
tes, com destaque para moçambi-
canos, zimbabueanos, malawianos 
e zambianos, dirigiram-se à África 
do Sul em busca de trabalho e pro-
tecção.
Contudo, acabaram por ser consi-
derados por muitos como respon-
sáveis por alguns dos problemas 
sociais do país do rand, como a 
alta taxa de desemprego, a falta de 
habitação e a alta taxa de crimina-
lidade.
A 23 de Março passado, Goodwill 
Zwelithini, o rei dos zulus, o maior 
grupo étnico na África do Sul,  pe-
diu aos imigrantes que vivem na 
terra do rand, que regressem aos 
seus países.
Zwelithini, cuja autoridade real é 
reconhecida pela Constituição e é 
financiado pelo Estado, acusou o 
Governo de Zuma de não proteger 
os sul-africanos da entrada massi-
va de estrangeiros e lamentou que 
os imigrantes tenham “tomado” as 
lojas que eram geridas pelos locais. 
Vinte e cinco por cento da força de 
trabalho activa não tem emprego 
na economia formal, o que corres-
pondente a mais de cinco milhões 
de jovens sul-africanos desempre-
gados.
A maior parte não tem formação 
académica e/ou técnico-profissio-
nal e disputa oportunidades com 
estrangeiros no sector informal da 
economia.
Frustrados com a falta de oportu-
nidades na economia do seu país, 
sul-africanos recorrem à violência 
contra estrangeiros menos qua-
lificados com os quais disputam 
oportunidades no sector informal, 
atacando, pilhando e ocupando os 
seus pequenos negócios um pouco 

por todos os bairros dos principais 

centros urbanos.

Os pronunciamentos Zwelithini 

foram entendidos em vários secto-

res como “a gasolina” que fez de-

flagrar a onda xenófoba que lavra a 

África do Sul.

   

Kwazulu-Natal
As últimas duas semanas de Março 

e a primeira quinzena de Abril de 

Badwill Zwelithini

2015 foram marcadas por violen-

tos ataques contra imigrantes nos 

bairros de Isipingo, Chatsworth e 

Umlazi, na periferia da cidade de 

Durban, depois dos ataques e pi-

lhagens registados no início do ano 

em Joanesburgo e Pretória.

Na província do Kwazulu-Natal, 

por sinal a mais populosa da África 

do Sul, os ataques forçaram mais 

de 1500 imigrantes de Moçam-

bique, República Democrática do 

Congo, Zimbabwe, Malawi e de 

outros países africanos a abando-

narem suas residências, refugian-

do-se nas esquadras da Polícia, de 

onde foram depois transferidos 

para campos improvisados de aco-

modação em Isipingo, Chatsworth 

e Greenwood.

O Consulado de Moçambique 

baseado Durban estima em 2.500 

o número de moçambicanos que 

vivem na província de Kwazulu-

-Natal, sendo que mais de 200 

imigrantes foram afectados pela 

violência.

Belmiro Manhiça vive na África 

do Sul há mais de 15 anos e tem 

esposa sul-africana e filhos.

Manhiça conta que perdeu seus 

negócios durante ataques regista-

dos semana passada em Chatswor-

th. 

Levou sua esposa e filhos para casa 

de um familiar e ele refugiou-se no 

campo de Chatsworth.

“Fomos inocentemente atacados”, 

disse Belmiro Manhiça, visivel-

mente agastado para depois acres-

centar: “o argumento é que somos 

estrangeiros. Dizem que todos os 

estrangeiros devem regressar aos 

seus países de origem”.

Manhiça precisou que tem a sua 

“vida toda enterrada nesta terra”, 

mas reconhece que não se pode ga-

rantir segurança para continuar a 

viver na África do Sul, porque tem 

experiência da violência de 2008.

As primeiras vítimas refugiaram-

-se numa esquadra da Polícia, em 

Isipingo, mas o espaço era pequeno 

criminosos que agem, à revelia, em 

nome dos sul-africanos.

O governante disse que a priori-

dade do governo sul-africano é 

restabelecer a segurança nas co-

munidades para garantir o regresso 

dos imigrantes às suas respectivas 

residências.

O governante apelou aos líderes 

sul-africanos a terem muito cui-

dado com os seus pronunciamen-

tos, pois podem ser confundidos e 

usados para espalhar ódio contra 

estrangeiros, numa clara alusão às 

declarações do Rei zulu, Goodwill 

Zwelithini.

Paradoxalmente, uma das filhas do 

Rei Zulu casou-se com um mo-

çambicano de nome Moses Tembe.

O Ministro do Interior disse que o 

Governo vai falar com o soberano, 

sobre a política externa e sua im-

portância para o bem da África do 

Sul na sociedade das Nações.

Alguns estrangeiros acreditam que 

a violência foi provocada pelas pa-

lavras do Rei Zulu proferidas numa 

reunião sobre regeneração e outros 

consideram que a guerra sem quar-

tel contra imigrantes é feita por 

oportunistas preguiçosos e consu-

midores de drogas que aproveitam 

a calada da noite para extorquirem 

dinheiro e bens dos imigrantes.

No entanto, sul-africanos em 

Chatsworth e Isipingo têm percep-

ções diferentes das do seu Governo 

e dos imigrantes sobre os motivos 

dos ataques.

Consideram que empresas locais 

preferem empregar estrangeiros, 

porque pagam pouco dinheiro e os 

imigrantes aceitam e ocupam pos-

tos de trabalho que seriam para os 

locais.

Eles acusam igualmente os imi-

grantes de mau comportamento, 

tráfico de drogas e prática de cri-

minalidade nas comunidades. 

Os residentes dos bairros de 

Chatsworth Cross Mall e Isipin-

go rejeitaram o apelo dos líderes 

provinciais do ANC de Kwazulu-

-Natal, partido no poder, para vi-

verem em paz e harmonia com os 

imigrantes nas suas comunidades.

Na reunião convocada para falar 

sobre reconciliação entre a popu-

lação local e estrangeiros, a equipa 

do ANC falou do passado em que 

sul-africanos oprimidos pelo apar-

theid receberam apoio dos outros 

países. 

Disseram que Moses Mabida, por 

exemplo, cujo nome foi atribuído 

ao majestoso estádio de desportos 

de Durban construído em 2010 

para acolher o campeonato mun-

dial de futebol, morreu em Mo-

çambique e que os moçambicanos 

consideram-no filho da terra e não 

aceitam que os seus restos mortais 

sejam exumados para terra natal.

Explicaram que África do Sul é 

parte de África e por isso não pode 

rejeitar outros irmãos africanos. 

Mas os membros da comunidade 
rejeitaram o apelo e disseram que 

se o ANC insistir, então nas elei-

ções vai ser votado pelos estrangei-

ros considerados criminosos.

O Governo sul-africano e o ANC 

acreditam que os agitadores da xe-

nofobia são criminosos que devem 

ser combatidos. Mas o Secretário-

-geral do ANC, Gwade Mantha-

she, defendeu esta semana a rea-

bertura de campos especiais para 

refugiados, reconhecendo que as 

relações entre imigrantes e popu-

lações locais estão envenenadas. O 

Ministro da Polícia, Nathi Nhleko, 

é citado como tendo afirmado que 

estrangeiros cometem os crimes 

mais graves na África do Sul.

O filho do Presidente Jacob Zuma, 

Edward, é referenciado pela im-

prensa como tendo manifestado 

apoio às declarações do Rei Goo-

dwill Zwelithini.

Os discursos desencontrados dos 

governantes sul-africanos são con-

siderados perigosos para as rela-

ções entre estrangeiros e popula-

ções locais.

Entretanto, o governo de Moçam-

bique, através do Cônsul baseado 

em Durban, ofereceu apoio às ví-

timas da xenofobia refugiadas no 

campo de Chatsworth.

Os refugiados agradeceram o gesto, 

mas pediram apoio em transporte 

para regressarem a casa. O pedido 

foi encaminhado ao governo cen-

tral em Maputo, que concordou 

enviar dois autocarros para o trans-

porte das pessoas e camiões para 

levar os bens das vítimas.

O Embaixador de Moçambique, 

Fernando Fazenda, chegou a Dur-

ban no meio da semana para acom-

panhar o processo do repatriamen-

to e foi ao campo de Chatsworth.

Fazenda disse aos refugiados que o 

Governo quer os cidadãos nacio-

nais com vida mesmo pobres ou 

empobrecidos.

*Jornalista da Televisão de Moçam-
bique (TVM)

para acomodar mais de 500 pesso-

as, que tinham abandonado as suas 

residências à procura de melhor 

segurança.

Os refugiados foram transferidos 

para um campo de futebol, no qual 

foram montadas tendas para abri-

go temporário. 

Ricardo Maunze, refugiado no 

campo de Isipingo, descreve as 

condições do campo como precá-

rias. 

“Apenas recebemos duas fatias de 

pão e um copo de chá, sem leite. As 

mulheres que estão a amamentar 

nem podem conseguir alimentar as 

suas crianças”, lamentou Ricardo 

Maunze, que vive na África do Sul, 

há mais de 12 anos e é casado com 

uma mulher sul-africana.

Perante a situação de insegurança 

nas comunidades, alguns imigran-

tes querem regressar aos seus países 

de origem, mas outros dizem que 

perderam quase tudo e não podem 

voltar a casa de mãos a abanar de-

pois de vários anos de trabalho e 

sacrifício. 

A xenofobia coloca em risco de 

separação de famílias inteiras com-

postas por marido, esposa e filhos, 

pois alguns imigrantes são casados 

com sul-africanas.

O líder dos refugiados acomodados 

em Isipingo, Daniel Dunia, por si-

nal proveniente do Congo Demo-

crático, disse que os imigrantes dão 

duas opções ao governo da África 

do Sul: reintegração dos estrangei-

ros africanos nas comunidades e se 

falhar no processo de integração, 

então que procure outro país mais 

seguro para lhes deixar protegidos.

Declarações contraditórias 
Entretanto, o governo sul-africano, 

através do Ministro do Interior, 

pediu desculpas aos imigrantes 

pela violência. Segundo o Minis-

tro Malusi Gigaba, que visitou 

os dois campos de refugiados, em 

dias separados, a violência contra 

estrangeiros é protagonizada por 

Por Simeão Ponguane*, em Durban

Um casal com crianças procura escapar da fúria de um grupo de sul africanos com sede de sangue 

-Declarações incendiárias do Rei zulu (Goodwill Zwelithini) por detrás do caos na África do Sul  
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A Rede Homens pela Mudança, HOPEM, pretende recrutar um(a) 

1. Posição: Gestor (a) de Administração & Finanças

3. Requisitos
-

ho-
pem@hopem.org.mz e hopem.moz@gmail.com

-
mos endereços.

Importante: -

ANÚNCIO DE VAGAS
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À 
ronda 101, os mediado-
res não se calaram. Na 
sequência de mais um 
impasse, verificado na 

segunda-feira, o chefe da equipa de 

mediadores das negociações entre 

o Governo e a Renamo, Lourenço 

do Rosário, era o rosto e porta-voz 

do desalento face à falta de avanços 

no processo negocial.

A frustração também tomou con-

ta da delegação do executivo, que 

aventa a hipótese de interromper o 

mandato da Equipa da Missão Ob-

servação das Hostilidades Militares 

(EMOCHIM), caso prevaleça a 

falta de entendimento em relação 

às matérias ainda pendentes do rol 

dos pontos de agenda das negocia-

ções entre o Governo e a Renamo, 

segundo adiantou o ministro da 

Justiça, Abdul Remane Lino Al-

meida, que também falou em nome 

da delegação do Governo.

Mas a manifestação de desagrado 

mais acutilante veio de Lourenço 

do Rosário:

“Sentimos um desconforto, porque 

a nossa percepção é de que há uma 

espécie de institucionalização do 

diálogo no Centro Joaquim Chis-

sano, de modo que alguns porme-

nores que são aparentemente fáceis 

de se resolver, nomeadamente o ter-

ceiro ponto, que é sobre a desparti-

darização do Aparelho do Estado, 

estão a ser empurrados pela barriga, 

parecendo-nos que interessa que as 

coisas não sejam resolvidas”, afir-

mou Rosário.

Centrando a sua intervenção no 

ponto sobre a “despartidarização” 

do Estado, o reitor da A Politécnica 

declarou que alertou a delegação do 

principal partido da oposição sobre 

o risco de perder a oportunidade 

de manter a iniciativa no debate 

sobre essa exigência, uma vez que a 

bancada do MDM, terceiro maior 

partido moçambicano, já depositou 

um projecto de lei sobre a matéria.

 “Nós, como mediadores, produ-

zimos um documento que está a 

servir de base para a discussão, que 

se inspirou no MARP (Mecanis-

mo Africano de Revisão de Pares), 

que apontava o problema da parti-

darização. Chamamos atenção ao 

chefe da delegação da Renamo, que 

pode estar a perder o sentido de 

oportunidade, que outro partido já 

agendou esse mesmo ponto na As-

sembleia da República. Dissemos 

que não fazia sentido continuar 

a empatar a mesa do diálogo com 

mais e mais rondas para não ser re-

volver nada”, afirmou Lourenço do 

Rosário.

Segundo Rosário, os mediadores 

também estão preocupados com o 

facto de as duas partes pretenderem 

monopolizar a discussão do tema 

da exclusão e distribuição da rique-

za, tendo em conta que o melindre 

desse tema exige que o mesmo seja 

sujeito a um debate mais alargado.

Governo dá mostras de 
saturação
Lourenço do Rosário lamentou 

o facto de o mandato da EMO-

CHIM não ter produzido resulta-

dos nos 27 dos 60 dias de prorro-

gação do mandato, depois de terem 

sido esgotados os primeiros 135 

dias, no âmbito do Acordo de Ces-

sação das Hostilidades Militares, 

assinado a 05 de Setembro de 2014.

“Levantámos algumas questões 

para os chefes das duas delegações. 

A primeira tem a ver exactamente 

com a questão da EMOCHIM, na 

medida em que ela foi criada no 

quadro da situação das hostilidades 

militares, cujo acordo foi assinado a 

05 de Setembro de 2014 e que tinha 

135 dias para que se cumprisse com 

o que estava estabelecido no papel 

do acordo. Passado aquele período, 

o acordo não foi implementado e as 

partes acordaram mais 60 dias, dos 

quais 27 já transcorreram”, enfati-

zou Lourenço do Rosário.

Por seu turno, o ministro da Justiça 

de Moçambique, Abdul Remane 

Lino Almeida, que integra a equipa 

do Governo nas negociações com 

a Renamo, também manifestou 

frustração com o arrastamento das 

negociações, aventando mesmo a 

possibilidade de ser interrompida 

a EMOCHIM, devido ao cenário 

de falta de avanços no processo ne-

gocial.

Dando eco dos indícios de cansaço 

que o Governo já sente com a in-

definição que se vive no Centro de 

Conferências Joaquim Chissano, 

Negociações Governo-Renamo

Mediadores frustrados com impasse
Por Ricardo Mudaukana

o chefe da delegação do Governo, 

José Pacheco, acusou a contraparte 

da Renamo de manobras dilatórias 

com o intuito de continuar a ter 

acesso ao subsídio pago aos mem-

bros das duas delegações.

Lourenço do Rosário
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Ninguém nega que meia 
garrafa de água é uma 
garrafa meio vazia de 
água. É uma realidade 

objectiva. Mas já estaremos pe-
rante um absurdo se lutarmos para 
que meia mentira se transforme 
numa história verdadeira.

Em relação ao último aspecto, o 

do absurdo, julgo que haverá algo 

de parecido quando, a propósito 

do lançamento das comemorações 

dos 40 anos da nossa Independên-

cia, em solo daquilo que outrora se 

chamou por Namatil, posto admi-

nistrativo de Omar, se afirma que 

ali ocorreu uma das “batalhas mais 

decisivas da luta armada de liber-

tação nacional…”, designadamen-

te, a 1 de Agosto de 1974. De tão 

decisiva que não foi “disparado ne-

nhum tiro, tendo sido capturados 

137 soldados da tropa colonial, que 

se renderam, e posteriormente en-

tregues, por razões humanitárias, à 

Cruz Vermelha Internacional…”. 

Tudo isto pode ser lido nas edições 

do jornal notícias dos dias 6 e 7 de 

Abril de 2015, em duas abordagens 

feitas, consecutivamente, pelo jor-

nalista Pedro Nacuo. 

Nem sei se seria necessário reco-

mendar uma leitura atenta para se 

concluir que alguma coisa não bate 

certo. 

Terei porventura autoridade para 

o creditar ou desmentir? Bem, 

nem toda, mas alguma, desde logo 

porque pertenci à referida compa-

nhia de artilharia (GAC-6), tendo 

como sede a Ilha de Moçambi-

que, com ramificações no Lumbo, 

Monapo, Vila Barreto (Itoculo) e 

António Enes (Angoche). Com 

passagens curtas pela Ilha de Mo-

çambique, Monapo e Vila Barreto, 

foi porém no Lumbo que passei 

todo o meu serviço militar. O úl-

timo contingente a ir para Namatil 

partiu do Lumbo em Janeiro/Feve-

reiro de 1974, portanto, da minha 

unidade. Isto quer simplesmente 

dizer que à data da ocorrência dos 

acontecimentos em apreço, Agosto 

de 1974, ainda me encontrava no 

exército português e já com o con-

flito praticamente concluído des-

de Maio de 1974, convivendo há 

muito com guerrilheiros da FRE-

LIMO. Comíamos e bebíamos 

juntos, e até os acompanhávamos 

nos comícios que os seus comissá-

rios orientavam, aqui e ali. Escu-

sado será dizer que, pertencendo 

à mesma unidade, e também pela 

grande amizade que todo o serviço 

militar cultiva, estávamos em per-

manente contacto com os homens 

de Namatil. Por aqueles dias, e tal 

como nós em Nampula, todo o 

exército havia acatado a orientação 

do General Costa Gomes, segun-

do a qual cessavam todas as hosti-

lidades. Portanto, imperava já um 

tácito armistício. À excepção de 

Namatil/Omar – Uma história mal contada 
e …mal aproveitada
Por Luís Loforte*

um ou outro incidente, de pequena 

monta porém, não consta que te-

nha ocorrido, nomeadamente em 

Cabo Delgado, uma única escara-

muça, muito menos uma “batalha 

decisiva”. E quem se pode conven-

cer que em Agosto de 1974 tenha 

ocorrido uma batalha decisiva para 

o que quer que fosse?

Ao ler as crónicas do Notícias de-
fendendo o contrário, e na mesma 
sintonia nas televisão e rádio pú-
blicas, ainda me lembrei de ligar 
a alguns amigos “capturados” em 
Namatil para comentarmos os 
erros de pena do Nacuo, ou de 
quem os sustentou. Todos estes 
amigos foram peremptórios em 
dizer: “Tudo isso é mentira!”, sem 
nos esquecermos de achar piada à 
afirmação segundo a qual foram 
capturadas grandes quantidades 
de “bebidas alcoólicas” e posterior-
mente oferecidas a tanzanianos, 
porque “entre nós a disciplina era 
outra, diferente.” Importam-se de 
repetir?
Mas o grande problema não é dis-
cutirmos se a história é falsa ou 
verdadeira. Qualquer que seja a 
circunstância, o jornalista não des-
cansa, ou até não escreve, enquanto 
não ouve os protagonistas de um 
e do outro lado, enquanto não en-
contra o contraponto do ponto, 
para já não falar da obrigação que 
tem de investigar, de perscrutar a 
História, de puxar pelo miolo, de 
alimentar a dúvida sistemática, sob 

o risco de deturpar ou distorcer 

essa mesma História. A vida não 

pode ser orientada apenas no in-

teresse material que a nossa pos-

tura pode proporcionar, ela tem de 

orientar-se pela busca incessante 

da verdade, pela busca do acerto 

com a História. A nossa consciên-

cia deve estar sempre em primeiro 

lugar. E a crónica do meu amigo 

Nacuo pode estar no limiar da de-

turpação grosseira da História de 

Moçambique. E admiro-me que 

ele se exponha a tamanha infâmia 

quando os factos de Namatil estão 

documentados, e até em material 

sonoro gravado no local e no mo-

mento dos acontecimentos, para 

não falarmos de documentação 

escrita que existe e está ao seu al-

cance. Existe a famosa “cassete” de 

que o Dr. Almeida Santos, que di-

rigiu praticamente todo o proces-

so de descolonização nas colónias 

portuguesas, faz uma referência es-

pecial no seu livro “Quase memó-

rias – Da Descolonização de cada 

Território em Particular”. O livro, 

a cassete e os protagonistas estão 

aí, mas o Nacuo não quis saber de-

les, apenas correu para a barricada 

mais conveniente. 

 É bom que se diga que 

a “cassete” retratando os aconteci-

mentos de Namatil não é ou não 

foi apenas uma fonte para se ficar 

a saber o que realmente aconteceu. 

Foi também uma fonte de equívo-

cos para uns e de busca de dividen-

dos políticos para outros. De um 

equívoco por parte do então chefe 

de estado português, o General 

Spínola, já lá iremos, e de uma 

busca de dividendos políticos por 

parte da FRELIMO. Este é que 

é o ponto, gostem uns, desgostem 

outros.

Sendo compreensível, e até legíti-

mo, que por aquela altura a FRE-

LIMO o tenha feito com intuito 

propagandístico, ainda que seja 

formalmente condenável distorcer 

um facto, hoje, porém, não creio 

que faça o menor sentido conti-

nuar a seguir por essa via, mesmo 

que ela se justifique pela extrema 

necessidade que tem de recuperar 

muito do seu capital político, não 

digo perdido mas, convenhamos, 

fortemente corroído nos últimos 

tempos. E por culpa própria, diga-

-se. 

Afinal, as pessoas para as quais se 

dirigia há pouco mais de 40 anos 

estão longe de serem as mesmas, 

ou pelo menos com a mesma pre-

disposição de absorver tudo quan-

to dela provenha, incongruente 

ou não, mesmo entre os seus mais 

indefectíveis apoiantes, como aliás 

o pudemos testemunhar no seu úl-

timo convénio, na Matola. Negá-

-lo seria o mesmo que tapar o sol 

com a peneira, como sói dizer-se. 

De resto, o Presidente Nyusi (que 

não necessariamente a FRELI-

MO), com o capital de confiança 

que parece gozar junto de muitos 

moçambicanos, não precisará, cer-

tamente, destes expedientes políti-

cos anacrónicos para o incremen-

tar. E provavelmente até nem de 

uma já velha “Chama da Unidade”. 

Ele tem muito por onde actuar 

para o acréscimo do seu capital de 

confiança. Mas vamos à “matéria 

do cartaz”.

Sobre a “cassete”, lembro-me de a 

escutar em grupo na noite do pró-

prio dia 1, ou quando muito no dia 

seguinte, 2 de Agosto, no Lumbo 

e dentro do quartel, logo a seguir 

ao jantar, a partir da Rádio Tanza-

nia, em janela dedicada à Voz da 

FRELIMO. Alguns preferiram 

acompanhar os episódios à beira 

da praia, ali perto, onde as emis-

sões em Onda Curta eram mais 

fáceis de sintonizar. O meu Philips 

portátil dispensava a ajuda auxiliar 

do mar. Sinceramente, e agora falo 

do rescaldo dos acontecimentos, 

não tenho em mente que alguém 

tenha ficado com a ideia de que 

aquela gente fora capturada, muito 

menos na sequência de uma “ba-

talha decisiva”. Bebemos algumas 

cervejas para celebrar a ocorrência, 

e depois dormimos na maior das 

euforias. E porquê celebrar, ainda 

para mais com euforia?

Celebrámos porque nos assaltava 

uma inabalável convicção de que 

pessoas se haviam voluntariamen-

te juntado a outras em ambiente 

de euforia colectiva e claramente 

traduzindo um inequívoco desejo 

de não mais voltarem à guerra, de-

sejo que também, afinal, era nosso, 

pois vivêramos dias, semanas, me-

ses esperando pela nossa vez de ir 

ao calvário de uma guerra injusta, 

inútil e irremediavelmente con-

denada ao fracasso. Tínhamos e 

ainda hoje mantemos a convicção 

de que o nosso prognóstico estava 

correcto. E ainda mais convenci-

dos ficámos quando os colegas, 

protagonistas directos dos acon-

tecimentos de Namatil, nos con-

firmaram, algum tempo depois, 

que se tratou, de facto, de um acto 

voluntário, não de uma captura, 

como agora se pretende fazer crer 

à opinião pública. Mas a celebra-

ção teve outros condimentos que 

importa trazer à liça.

Em Julho de 1974, estando, repito, 

no Lumbo, tivemos conhecimen-

to de que as comissões regionais 

do MFA (Movimento das Forças 

Armadas), movimento que havia 

promovido o golpe de estado em 

Portugal, se tinham reunido na ci-

dade de Nampula. No encontro, as 

comissões de Cabo Delgado e Tete 

tomaram a posição de que impo-

riam um cessar-fogo unilateral 

se até ao fim do mês ( Julho) não 

fosse estabelecido o acordo global 

de cessar-fogo com a FRELIMO. 

A FRELIMO por então lutava, e 

muito justamente, pelo reconhe-

cimento de que era ela a única e 

legítima representante do povo 

moçambicano, e que só com ela se 

deveria negociar a Independência 

de Moçambique. Era obviamente 

utópico esperar que ela, a FRELI-

MO, perfilhasse a ideia do refe-

rendo, febrilmente defendida pelo 

General Spínola. Foi por aqueles 

dias, aliás, que Samora Machel 

produziu as famosas declarações: 

“Não se pergunta a um escravo se 

ele quer ser livre” e “A paz é inse-

parável da Independência”.

As declarações de Samora Machel 

tiveram um efeito galvanizador 

entre nós que, repito, não só al-

mejávamos o fim da guerra e o re-

gresso rápido ao convívio familiar 

para reiniciarmos as nossas vidas, 

como também faziam falar bem 

alto o sentimento nacionalista 

(havia entre nós acérrimos nacio-

nalistas, alguns dos quais haviam 

seguido para Omar). Contrariado 

certamente, até porque ele ainda 

alimentava o sonho de uma “con-

sulta popular”, Spínola assinaria, a 

23 de Julho, a Lei 7/74, através da 

qual se reconhecia a legitimidade 

única e exclusiva da FRELIMO 

para negociar a paz e, concomi-
tantemente, os termos da In-

dependência.     Mas também 

Namatil, indicado pela bola azul 
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Na véspera da partida da de-
legação portuguesa que ia 
iniciar em Dar-es-Salam 
as negociações com uma 

representação da Frelimo (n.r., 

ocorridas entre 15 e 17 de Agosto 

de 1974), recebeu-se em Lisboa 

a notícia, de fonte militar, de que 

uma companhia das Forças Arma-

das portuguesas havia sido “em-

boscada e aprisionada”, por Forças 

da Frelimo, em Omar (n.r. Nama-

til), no Norte de Moçambique, 

junto à fronteira com a Tanzânia.

Justamente indignado, o Presi-

dente Spínola exigiu que, antes de 

dar início às negociações, e como 

condição desse início, a delegação 

da Frelimo apresentasse desculpas 

à delegação portuguesa, por essa 

traiçoeira atitude das suas forças.

Assim fizemos. Mas, com surpresa 

nossa, Samora Machel começou 

por pretender desconhecer do que 

estávamos a falar:

- Emboscada em Omar?! Uma 

companhia aprisionada?! ...

Por fim fez-se luz no seu espírito:

- O quê? Aquela “entrega” dos vos-

sos soldados?

E voltando-se para um qualquer 

assessor da sua delegação:

- Traz a cassete...

Cassete? Íamos de surpresa em 

surpresa. Mas a verdade é que a 

misteriosa cassete veio, foi por nós 

ouvida, e ouvi-la ficou a constituir 

uma das maiores humilhações por 

que terá passado a delegação de um 

país.(n.r., segundo outras fontes, a 

cassete foi ouvida anteriormente 

em Dar-es-Salam, a 2 de Agosto 

de 1974, no quarto 602 do Hotel 

Kilimanjaro pelo tenente-coronel 

português, Melo Antunes que se 

encontrava na capital tanzaniana 

para conversações secretas com 

a Frelimo desde o dia 30 de Ju-

lho, delineando o que viria a ser o 

Acordo de Lusaka de 7 de Setem-

bro no mesmo ano. Citado pelo 

comandante Almeida e Costa, da 

mesma delegação, Melo Antunes 

terá dito: “Merda, assim não se 

pode fazer nada.”

O que nós ouvimos foi o registo 

sonoro de uma “entrega”, não ape-

nas voluntária, mas insistentemen-

te solicitada.

“- Vocês quem são?

(Veio a identificação) 

- E querem entregar-se porquê?

- Porque é hoje o dia! Porque vocês 

são os libertadores da nossa Pátria! 

Queremos entregar-vos as nossas 

armas!”

Não garanto a exactidão das pala-

vras - cito de memória -, mas asse-

guro o sentido delas.

Seguiram-se abraços, o “pega lá 

a minha arma, meu irmão”, etc., 

etc. É claro que não havia lugar a 

exigência de desculpas. Limitámo-

-nos a pedir uma cópia da cassete 

para em Lisboa documentar-mos  

isso mesmo.

Mal chegados, a primeira coisa que 

o Presidente Spínola quis saber de 

nós foi se a Frelimo tinha ou não 

apresentado desculpas.

- Lamentamos informar que não 

era caso disso. Trazemos aqui uma 

cassete ...

- Uma cassete?!

- É verdade! Uma cassete!

Logo se pediu um leitor de cas-

setes. Mas pouco depois de ter 

começado a ouvi-la, o Presidente 

mandou abruptamente desligar a 

maquineta. Manifestamente per-

turbado. Não sei se invento dizen-

do que vi brilhar, por detrás do seu 

inseparável monóculo, uma lágri-

ma de comoção. Ou de raiva? Se 

aquilo era para ele o que era para 

mim, inveterado paisano, o que 
não seria para o lendário cabo-de-
-guerra?!...
Diz no seu livro “País sem Rumo” 
que se recusou a ouvi-lha, bem 
como “a aceitar que tão vergonhosa 
rendição traduzisse o espírito das 
Forças Armadas portuguesas em 
Moçambique. Verdade é que antes 
recusou continuar a ouvi-la até ao 
fim. Mas o que chegou a ouvir bas-
tou para ter escrito que essa grava-
ção “ficará a assinalar uma das pá-
ginas mais vergonhosas da história 
do Exército português, ao oferecer 
a Samora Machel, na mesa das ne-
gociações, uma arma decisiva. As 
afirmações produzidas no acto da 
rendição, designadamente as sau-
dações à Frelimo como libertadora 
de Moçambique e do povo portu-
guês, constituíram prova irrefutável 
do índice de prostituição moral a 
que haviam chegado alguns milita-
res portugueses” (ibidem, pag. 302).
Valerá a pena tentar explicar - já 
que justificar não é fácil - esse 
acto dito “de traição”? A única ex-
plicação possível é que a entrega 
voluntária à Frelimo tenha sido o 
resultado dos plenários de oficiais, 
sargentos e praças das unidades 
dos sectores de Cabo Delgado, 
onde terá sido deliberado , aos gri-
tos de “nem mais uma operação, 
nem mais um tiro, suspender a ac-
tividade operacional”, decisão que, 

segundo Spínola, terá sido ime-

diatamente transmitida às outras 

unidades do teatro de operações, 

incluindo a de Omar (Namatil), 

naturalmente.

Se assim foi, a guarnição de Omar 

(Namatil), errando sempre, é claro, 

ter-se-á limitado a cumprir ‘- ou a 

aproveitar de facto e in loco - essa 

deliberação a favor da paz.  Se as-

sim foi, repito, o acto continua 

feio. Mas não tanto! Terá obede-

cido a uma deliberação colectiva 

e superior. Em qualquer caso, a 

deliberação explica a “deposição 

de amarmas”, não explica, e muito 

menos justifica, o acto de entrega 

ao inimigo do próprio físico, nem a 

passagem da fronteira para o lado 

dele, ou as declarações de admira-

ção e apreço que a cassete regista.

Vimos que, nos telegramas que 

atrás transcrevi (ver texto de Luis 

Loforte), se indicava o início de 

Agosto como o prazo-limite para 

aguardar a fixação da data do iní-

cio das negociações de paz sem a 

passagem à execução da cominação 

de “entrega das armas”. Ora, no di-

álogo que a cassete regista diz-se “é 

hoje o dia”, e fala-se em “entrega 

das armas”.

É assim perfeitamente crível que a 

chamada “traição de Omar” repre-

sente o cumprimento de anteriores 

deliberações e ameaças. As comu-

nicações, à data, estavam longe de 

ser tão fáceis como hoje.

E não está fora de hipótese o não 

conhecimento, pela guarnição de 

Omar(Namatil), da trégua nego-

ciada pelos emissários de Spínola 

e Costa Gomes, e da nova situa-

ção criada pela publicação da Lei 

7/74. Omar (Namatil) era no fim 

do mundo!

Pezarat Correia (n.r. um dos líderes 

do Movimento das Forças Arma-

das portuguesas, MFA) confirma 

de outro modo esta hipótese, aven-

tando que os militares da guarni-

ção de Omar(Namatil) teriam sido 

levados a crer que se havia chegado 

a um acordo de cessar-fogo geral, 

não representando o diálogo regis-

tado na cassete senão uma mani-

festação de alegria e confraterni-

zação por esse facto. Adianta ainda 
que esse erro nos pressupostos teria 
sido induzido pelo Rádio Clube 
de Moçambique, dominado pela 
Frelimo (Pezat Correia, in Portu-
gal Contemporâneo, Vol. VI, pag. 
138).
Versão semelhante é apresentada 
pelo tenente-general Sousa Mene-
ses, em entrevista a Manuel Ber-
nardo (ob. cit., pág. 159).
Reportando-se ao resultado de um 
inquérito que mandou fazer, afirma 
o seguinte:
“Em Nampula já estávamos a 
mandar recolher as tropas. Uma 
das unidades que ia ser recolhida, 
salvo erro em 8 de Agosto, cerca de 
um mês antes da reunião de Lu-
saka, era precisamente Omar.
Omar (Namatil) acabaria por se 
render às cinco horas da manhã 
do dia 1 de Agosto. Ao saberem 
da prevista retirada (os da Frelimo) 
montaran altifalantes poderosos ao 
nascer do dia, e ocorreu um diálogo 
deste género:
- A guerra já acabou!
- Não acabou nada!
- Então chama lá o comandante. 
Nós somos da Frelimo e vamos 
festejar a paz!
Também havia três dias que o Rá-
dio Clube de Moçambique vinha 
propagandeando estar a ocorrer a 
paz no Norte, tendo Mueda já de-
clarado efectivo cessar-fogo.
Com aquele apelo para irem feste-
jar, com uns copos, fora do quartel, 
o tal apregoado cessar-fogo, o alfe-
res, com mais dois ou três militares, 
vieram à frente da porta de armas, 
enquanto a Frelimo, com mais de 
cem homens, entrava pela reta-
guarda e tomava conta do quartel.”
O general reconhece ter tido co-
nhecimento da cassete, mas não 
chegou a ouvi-la. Nós sim. E não 
bate certo.
É tentador acreditar nesta explica-
ção das coisas, que, mesmo segun-
da ela, se pareceria muito pouco 
com uma “emboscada”.
Mas, se assim tivesse sido, para quê 
a entrega das armas? E a cassete? 
E a passagem da fronteira? E as 
explosões de fraternidade e reco-
nhecimento?
Ficou-me pela afirmação de Nor-
rie Mac Queen: “Os pomenores da 
questão de Omar continuam a ser 
algo vagos” (A Descolonização da 
África Portuguesa, pág. 161).

*Almeida Santos, advogado residente 
em Lourenço Marques no tempo 

colonial, defendeu na barra do 
tribunal inúmeros nacionalistas mo-

çambicanos. Depois do 25 de Abril 
em Lisboa, foi nomeado ministro 
da Coordenação Interterritorial, 

assumindo depois a Presidência do 
Partido Socialista. Sempre contou em 

Moçambique com inúmeros amigos, 
nomeadamente o primeiro Presiden-

te da República, Samora Machel.
Trecho da obra ”Quase Memórias”, 

Vol. II, pág. 66-70.

psicologicamente acossado pela 

memória dos acontecimentos de 

1961, treze anos antes, na chama-

da Índia Portuguesa, quando Ja-

waharlal Nehru invadiu e ocupou, 

sem resistência do exército portu-

guês ali estacionado, as possessões 

de Goa, Damão e Diu.

A contragosto ou não, a verda-

de é que o general do monóculo 

rubricou e mandou publicar a lei 

que removia todos os obstáculos 

que se colocavam no caminho da 

paz, e disso a FRELIMO toman-

do pleno conhecimento. Poucos 

são aqueles que não rejubilaram 

com o anúncio desta medida, quer, 

obviamente, no seio da FRELI-

MO, quer nas fileiras do exército 

português. Como, então, acredi-

tar que depois disso, bem depois, 

ainda pudessem ocorrer “capturas 

e batalhas decisivas”, ainda para 

mais com a delegação portugue-

sa para as negociações a caminho 

de Dar-es-Salam? Ninguém em 

consciência pode defender que a 

FRELIMO pudesse ordenar que 

se desencadeasse uma “batalha” 

com a guerra já praticamente ter-

minada. Mas há quem lute por fa-

zer crer que sim. 

Estou seguro de que enquanto 

escutávamos em grupo às emis-

sões radiofónicas reproduzindo os 

acontecimentos de Namatil nin-

guém tinha em mente que se trata-

va de uma cassete que fora gravada 

no decurso daqueles acontecimen-

tos; para nós, tudo nos parecia vir 

em directo dos estúdios, em Dar-

-es-Salam. Pessoalmente, só fica-

ria a saber distinguir uma emissão 

em directo de uma reportagem em 

diferido quando ingressei nos qua-

dros da Rádio Moçambique, em 

1976. E, curiosamente, quando era 

Director o saudoso Rafael Magú-

ni, que era um dos quadros da Voz 

da FRELIMO. 

Tal como nós naquela noite de 1 

de Agosto de 1974, no Lumbo, a 

partir da Rádio Tanzania, Almei-

da Santos, na altura ministro da 

Coordenação Interterritorial do 

governo português,  também ele 

pôde ouvir da fita magnética que 

ao breve diálogo por megafones 

entre soldados portugueses e os 

guerrilheiros da FRELIMO, se 

seguiram os abraços, o «pega lá a 

minha arma, meu «irmão».

E o que podemos concluir sobre 

tudo isto? Bem, talvez o diálogo 

que mantive com um colega e ami-

go que viveu os acontecimentos 

ajude muito. Diz ele, e eu concor-

do plenamente, que para muitas 

unidades militares em Cabo Del-

gado, e particularmente as que se 

localizavam no “fim do mundo”, o 

único horizonte que tinham sobre 

o fim da guerra era a posição to-

mada pela respectiva comissão do 

MFA na reunião de Julho de 1974, 

em Nampula, nomeadamente, a 

de que imporiam um cessar-fogo 

unilateral se até ao fim do mês 

de Julho não fosse estabelecido o 

acordo global de cessar-fogo com 

a FRELIMO. Mandaram às mal-

vas a Lei 7/74. Tal como eu, agora, 

também mando às malvas aqueles 

que pretendem que a História de 

Moçambique seja feita à medida e 

gosto de cada um, como se de fatos 

e vestidos se tratasse.

Perguntarão: e a delegação da 

FRELIMO pediu desculpas à 

delegação portuguesa, conforme 

determinação do general Spínola?

Segundo Almeida Santos, “É claro 

que não havia lugar a exigência de 

A tomada de Omar/Namatil
A versão de Almeida Santos*

desculpas. Limitamo-nos a pedir 

uma cópia da cassete para em Lis-

boa documentarmos isso mesmo.” 

E porque é que não havia lugar a 

pedido de desculpas?

Tão simples como isto: em Nama-

til, ninguém emboscara ninguém, 

não ocorrera nenhuma batalha, 

muito menos uma batalha deci-

siva. Tudo quanto se diga ou se 

queira dizer diferentemente disso 

é falacioso, é uma mentira, é uma 

distorção da História de Moçam-

bique.

Ah, e o «pega lá a minha arma, 

meu «irmão» não deu lugar a um 

“copo” entre a malta reconciliada?

Bem, os meus companheiros têm-

-me vindo a asseverar, ao longo 

dos anos, que houve, sim senhor, 

um bom e justificado copo. E o 

que dizem os outros?

Bem, os outros dizem que pega-

ram nas pipas e nas garrafas e as 

foram entregar, inteirinhas, aos 

ébrios dos tanzanianos. Porque os 

guerrilheiros eram feitos de outra 

fibra!

*Texto originalmente preparado 
para o Correio da Manhã. Edição e 

adaptação do SAVANA
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A 
indústria extractiva deu ao 
Estado moçambicano re-
ceitas de cerca de 11,8 bili-
ões de meticais no segundo 

trimestre de 2014, comparticipando 

no Produto Interno Bruto (PIB) com 

12,6% e com 30% nas exportações, 

revela o V Relatório da Iniciativa de 

Transparência na Indústria Extrac-

tiva (ITIE), que será divulgado nesta 

sexta-feira em Maputo.

A análise, com 73 páginas e para a 

qual foi contratada a consultora inde-

pendente Intellica, como administra-

dora independente do estudo, reco-

menda a actualização do Sistema de 

Controlo de Cobranças do Ministério 

das Finanças de modo a permitir que 

a informação obtida por parte desta 

instituição represente a totalidade dos 

pagamentos efectuados pelos projec-

tos, para assegurar que o critério de 

selecção das empresas com base nas 

confirmações do Estado não seja co-

locado em causa e o processo de re-

conciliação seja eficiente.

O V Relatório da ITIE Moçambique 

cumpre o compromisso assumido em 

2009 pelo Estado moçambicano de 

promover a transparência e a gestão 

responsável das receitas provenientes 

do sector extractivo, tal como está 

plasmado nos objectivos daquele 

mecanismo internacional, criado em 

2002, na África do Sul.

O documento indica que o montan-

te de receitas apurado no segundo 

trimestre do ano passado correspon-

de a apenas 12% do total global de 

receitas arrecadadas pelo Estado no 

ano de 2012, que foram de cerca de 

98.615,10 milhões de meticais.

Dos cerca de 11,8 biliões de meticais 

que o tesouro moçambicano arreca-

dou de Maio a Junho de 2014, mais 

de 2,2 biliões de meticais correspon-

dem à área mineira e mais de 9.4 bi-

liões de meticais correspondem à área 

de hidrocarbonetos.

A análise é baseada em 56 projectos 

de exploração mineira e de hidro-

carbonetos e nela se adianta que não 

foi possível à Autoridade Tributária 

(AT) extrair do Sistema Nacional de 
Cobranças a informação relativa aos 
recebimentos de um total de 25 con-
cessões mineiras. 
“Esta situação deveu-se a dificuldades 
em obter junto ao Cadastro Mineiro 
os NUITs (Número Único de Iden-
tificação Tributária) associados a con-
cessões em questão, uma referência 
fundamental para que a AT obtenha a 
informação solicitada no Formulário 
de Recolha de Informação, visto que, 
por vezes, o nome da empresa regis-
tado no Cadastro Mineiro, onde fo-
ram mapeadas as concessões mineiras, 

apresenta algumas diferenças relativa-

mente ao nome registado na AT”

Actualização do controlo
No capítulo das recomendações, o 

levantamento defende a actualização 

do Sistema de Controlo de Cobran-

ças do Ministério das Finanças, para 

prevenir o risco de exclusão de projec-

tos que possam ter contribuído com 

valores significativos para as receitas 

do Estado, bem como a informatiza-
ção das fichas dos projectos da área 
mineira, arquivados na Direcção Na-
cional de Minas. 
“Verifica-se que os dados dos projec-
tos inscritos no Cadastro Mineiro são 
por vezes incompletos ou desactuali-
zados, o que, entre outras situações, 
pode levar à impossibilidade de acesso 
a determinado projecto. Recomenda-
-se, portanto, que o Cadastro Mineiro 
detenha toda a informação relevante 
sobre os projectos licenciados”, indica 
o relatório.
As entidades competentes, assinala 
o documento, deveriam trabalhar de 
forma coordenada para assegurar a 
divulgação de informação referente 
ao registo anual global de emprego e 
por sector de actividade, de modo a 
suprir o défice de informação existen-
te no país.
Por outro lado, deviam ser elaborados 
mapas de reporte de dados de produ-
ção de modo a minimizar a possibili-
dade de ocorrência de falhas que pos-

sam culminar em diferenças entre a 
informação confirmada pelo Estado e 
a informação reportada pelos projec-
tos a operar no sector, como ocorreu 
na elaboração do presente relatório.
“Recomenda-se a institucionaliza-
ção da obrigatoriedade de reporte no 
âmbito da ITIEM por parte dos pro-
jectos a operar na indústria extractiva 
e o ajustamento dos períodos a que 
respeitam os relatórios da ITIEM, de 
modo a que o mesmo se refira ao ano 
anterior ao da sua elaboração”, diz o 
relatório.
O V Relatório da ITIE Moçambique 
estima que o país conta com reservas 
de 190 Triliões de Pés Cúbicos (TCF) 
de gás, localizadas nas áreas 1 e 4 da 
Bacia do Rovuma, que colocam Mo-
çambique entre as maiores reservas de 
gás natural do mundo, numa tabela 
liderada pela Rússia, Irão e Qatar.
Em relação ao carvão, as reservas apu-
radas ascendem a 20 mil milhões de 

toneladas, aponta a pesquisa, citando 

dados do Ministério dos Recursos 

Minerais. 

Indústria Extractiva rendeu ao Estado cerca de 11,8 biliões de MT
-Relatório da ITIE recomenda actualização do controlo de cobranças nos recursos naturais

No segundo trimestre de 2014

O 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, contornou a 
cerimónia tradicional, vul-
go kuphahla, que consiste 

na evocação de espíritos dos ante-

passados, na inauguração do Com-

plexo Agro-Industrial de Chókwè 

(CAIC), deixando nervosos vários 

anciãos e líderes tradicionais, que 

se deslocaram ao local para o efeito. 

Filipe Nyusi terminou nesta segun-

da-feira uma visita de quatro dias 

à província de Gaza, que o levou a 

escalar sucessivamente a cidade de 

Xai-Xai, distrito de Mandlakazi, 

Massingir, Chicualacuala e Chókwè.

No distrito de Chókwè, última etapa 

da visita presidencial em Gaza, Filipe 

Nyusi inaugurou o CAIC, empreen-

dimento agro-industrial avaliado em 

USD60 milhões, erguido com objec-

tivo de resolver problemas cíclicos 

de produção de comida que se perde 

ao longo das campanhas agrícolas 

naquele ponto do país e nas zonas 

circunvizinhas.

O projecto, que contou com o finan-

ciamento do banco estatal chinês, 

Exim Bank, irá dedicar-se ao proces-

samento de arroz, castanha de caju e 

tomate no futuro, vai alargar o leque 

de produtos para batata, repolho e 

milho.

Tal como se verifica em eventos si-

milares, antes do corte da fita que 

simboliza a inauguração de certo 

empreendimento, são chamados an-

ciões e líderes tradicionais locais para 

evocar espíritos dos antepassados 

e purificar o empreendimento com 

vista a livrar-se de possíveis males.

Sem fugir à regra, o organizador 

do evento, neste caso o Instituto de 

Gestão de participações de Estado 

(IGEPE), preparou o necessário para 

a cerimónia.

Para tal, adquiriu-se um cabrito, vi-

nho branco, aguardente e farinha. 

Foram também chamados os líderes 

tradicionais. Porém, para o desa-

grado das autoridades tradicionais 

locais, Filipe Nyusi chegou ao local, 

contornou a cerimónia e foi direc-

tamente cortar a fita, depois seguiu 

para o local do descerramento da 

placa, visitou a fábrica e depois aban-

donou o local.

Entendem os líderes locais que o 

Presidente da República (PR) foi in-

duzido em erro ao não lhe levarem 

à cerimónia da evocação de espíritos, 

porque, no entender daqueles, havia 

necessidade de se “informar” os an-

tepassados sobre a existência daquele 

empreendimento.

Em contacto com o SAVANA, Gil 

Zefanias Mahoche e Américo Cho-

vete, líderes tradicionais, referiram 

que na tradição local é obrigatório 

que antes de qualquer cerimónia se 

evoquem espíritos para tomarem 

“conhecimento” e dar a devida pro-

tecção.

“Isto é um assunto muito sério, tenho 

certeza que eles vão nos chamar, por-

que as coisas podem não correr mui-

to bem para eles”, disse Mahoche.

Continuou a sua explanação referin-

do que a evocação de espíritos faz-se 

na presença do chefe máximo, pelo 

que, mesmo que se realize no futuro, 

não terá o mesmo peso que teria na 

presença do chefe de Estado.

Chovete contou que o pessoal chinês 

afecto à construtora Beijing Urban 

Constriction Group, firma responsá-

vel para edificação da fábrica, passou 

por momentos dramáticos nos pri-

meiros dias.

“Os chineses que construíram esta 

fabrica sabem disso. Sem nos dizer 

nada chegaram, instalaram-se e ini-

ciaram com as demarcações. Certo 

dia, o edifício onde habitavam ficou 

sem tecto. Foi algo que eles acharam 

estranho porque não havia ventania. 

Coisas estranhas prolongaram-se por 

dias subsequentes. Junto das autori-

dades governamentais procuram so-

luções e concluíram que os espíritos 

estavam zangados. Daí organizou-se 

a cerimónia e tudo passou. Continu-

aram com as obras até ao fim sem 

constrangimentos”, disse Chovete. 

Questionado sobre as motivações 

que culminaram com a não realiza-

ção da cerimónia tradicional, os dois 

líderes comunitários referiram que a 

única explicação foi de que o presi-

dente estava com agenda apertada e 

o protocolo de Estado não estava a 

par.

A fábrica só será viável 
com o nanciamento dos 
agricultores 
Com as obras iniciadas em Dezem-

bro de 2012, a CAIC é uma socieda-

de anónima de capitais públicos. Na 

sua estrutura accionista está o IGE-

PE com 70% das acções, a empresa 

pública Hidráulica de Chókwè (HI-

CEP) com 20% e a SAVAL, associa-

ções de agricultores locais com 10%.   

A construção da fábrica contou com 

um crédito do banco estatal chinês 

no valor de USD60 milhões. O em-

preendimento deverá gerar renda 

suficiente para fazer face ao serviço 

da dívida ao longo da vigência do 

crédito.

A fábrica foi concebida para pro-

cessar seis toneladas de tomate por 

dia, 2.4 toneladas de caju/dia e 200 

toneladas de arroz/dia. Anualmente, 

o empreendimento deverá processar 

60 mil toneladas de arroz, 1200 to-

neladas de tomate, 480 toneladas de 

castanha de caju e 27.500 toneladas 

de milho.

Os gestores da fábrica ainda estão 
à procura de financiamento para a 
compra da matéria-prima junto aos 
camponeses. Dados em poder do 
SAVANA indicam que a fábrica será 
alimentada pelos agricultores locais. 
Até ao momento, apenas foi fixado o 
preço de arroz que será adquirido a 
10 meticais ao produtor.  
Contactado pelo SAVANA, Ataná-
sio Tailane, representante dos Pro-
dutores de Chókwè, frisou que a 
região tem potencial suficiente para 
alimentar a fábrica, contudo, é pre-
ciso que haja financiamento para os 
agricultores.  
Tailane diz que a região possui cerca 
de 30 mil hectares de terra arável e 
um capital humano suficiente para 
viabilizar a fábrica.
Porém, falta financiamento que po-
tencie os agricultores a aproveitar no 
máximo as potencialidades que a re-
gião oferece. 
No que concerne ao preços, Atanásio 
Tailane diz que o mesmo é resulta-

do de um estudo que envolveu todas 

as partes interessadas e que concluiu 

que pode ser rentável. 

Inauguração do Complexo Agro-Industrial de Chókwè ignora cerimónia de kuphahla

Líderes tradicionais revoltados
 O ue zeram  muito grave  mas eles vão nos chamar por ue as coisas podem não correr de feição  desabafou il efanias ahoche  l der co-

munitário do terceiro bairro  zona onde foi erguido o empreendimento

Por Raul Senda

Líderes comunitários de Chókwè revoltados com o protocolo de Estado  
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Pablo Escobar, um dos maio-
res narcotraficantes do 
século XX, morreu aos 44 
anos durante um tiroteio 

com as autoridades colombianas em 
Medellin, deixando a família sem di-
nheiro e com problemas para aban-
donar o país.

“Em Fevereiro de 1994, conhecemos 

Isabel, uma loura alta, francesa, dos 

seus 65 anos, vestida de preto e com 

um extravagante chapéu de plumas 

de avestruz. Fazia-se acompanhar 

por dois homens de origem africana, 

de fato e gravata, que diziam residir 

em Nova Iorque e representar a Re-

pública de Moçambique”, escreveu 

Juan Pablo Escobar, na biografia so-

bre o pai, que foi lançada este mês 

em Portugal.

De acordo com o filho do narcotrafi-

cante, os moçambicanos tinham ou-

vido os pedidos da família Escobar 

nos noticiários da televisão e afirma-

vam que “o Presidente de Moçam-

bique queria ajudar e oferecer ajuda 

para uma nova vida”. (NR: na época 

o Presidente de Moçambique era Jo-

aquim Chissano)

“A condessa era a intermediária e 

disse ter uma fundação por intermé-

dio da qual procurava ajuda para os 

países mais pobres. Acrescentou que, 

se estivéssemos dispostos a colaborar 

nessa causa, podia usar as suas influ-

ências para que esse país nos recebes-

se. Estávamos felizes”, explicou Juan 

Pablo Escobar, que queria abandonar 

a Colômbia na companhia da mãe e 

da irmã.

Aquilo que a família Escobar não 

sabia era que o suposto chefe de Es-

tado “não passava de um candidato à 

presidência” - que o livro não iden-

tifica - mas que conseguiu os passa-

portes e autorização para viajar para 

Maputo em Dezembro de 1994.

“Em Moçambique, a lei era imposta 

pelos Capacetes Azuis (da ONU) e 

população sofria de uma das piores 

fomes de sempre” afirmou Juan Pa-

blo Escobar, recordando também as 

negociações de paz para pôr fim à 

guerra civil que se prolongava desde 

1976 e que já tinha feito perto de um 

milhão de mortos.

Segundo o livro, os intermediários 

acabaram por cobrar uma quantia 

considerável em dólares norte-ame-

ricanos, que a família pagou por se 

tratar da única forma de abandonar 

a Colômbia.

“Só sabíamos que, para nós, essa 

oferta representava a liberdade”, re-

cordou, acrescentando que acabaram 

por desembarcar numa realidade que 

acabou por ultrapassar tudo o que 

pensavam.

“Até Joanesburgo, na África do Sul, a 

viagem foi de luxo, mas depois, para 

Maputo, as condições de higiene, os 

cheiros e o desconforto eram um avi-

so daquilo que nos esperava”, referiu, 

sobre o primeiro contacto com a ca-

pital moçambicana.

“Chegámos àquele que seria o nosso 

novo lar, no bairro dos diplomatas. 

Era uma casa simples, com quatro 

quartos e uma grande sala de jantar, 

mas o fedor a esgotos era insuportá-

vel”, escreveu.

Com as bagagens perdidas e a falta 

de condições, Escobar queixou-se 

também da situação académica por-

que, escreveu, “não existiam salas de 

aulas, anfiteatros, bibliotecas e muito 

menos cursos de publicidade e de-

sign industrial”. Ao que o SAVANA 

apurou de uma fonte da Universida-

de Eduardo Mondlane (UEM), Es-

cobar chegou a frequentar a Faculda-

de de Arquitectura em Maputo.  

“As horas passavam e ficava mais 

deprimido a cada minuto. Num 

momento de desespero total, a mi-

nha mãe entrou no meu quarto e eu 

já estava de correia na mão: ‘se não 

saímos daqui enforco-me com isto. 

Mãe, prefiro que me matem na Co-

lômbia porque não quero isto. Aqui 

sinto-me a morrer’”, confessou o fi-

lho do narcotraficante.

A família acabou por conseguir 

abandonar Moçambique poucos dias 

depois rumo ao Brasil e em trânsito 

para a Argentina, onde acabou por 

exilar-se.

O livro “Pablo Escobar -- O meu 

pai -- A radiografia íntima do nar-

cotraficante mais famoso de todos os 

tempos”, (Editora Planeta, 411 pági-

nas) inclui fotografias inéditas e foi 

lançado este mês em Portugal.

Pablo Escobar
Pablo Emílio Escobar Gaviria (nas-

cido em Rionegro, a 1 de Dezembro 

de 1949 e falecido em Medellín, a 2 

de Dezembro de 1993) conquistou 

fama mundial como o senhor da dro-

ga colombiano, tornando-se um dos 

homens mais ricos do mundo graças 

ao tráfico de cocaína nos Estados 

Unidos e outros países.

Membros dos governos norte-ame-

ricano e colombiano, repórteres de 

jornais e o público em geral conside-

raram-no o mais brutal, impiedoso, 

ambicioso e poderoso traficante da 

história.

Vida
Escobar começou o que viria a ser 

uma das mais bem-sucedidas car-

reiras criminosas da história na ado-

lescência como ladrão de carros na 

cidade de Medellín, Colômbia. Ele 

entrou no negócio da cocaína e co-

meçou a construir seu poderoso im-

pério das drogas na década de 1970. 

Durante os anos mais prósperos, ele 

chegou a facturar cerca de um mi-

lhão de dólares por dia dos seus re-

vendedores.

Na década de 1980, Escobar tornou-

-se conhecido internacionalmente e 

a sua rede de distribuição de drogas 

ganhou notoriedade. Dizem que o 

Cartel de Medellín era responsá-

vel pela maior parte das drogas que 

entravam no México, Porto Rico e 

República Dominicana, com cocaína 

comprada principalmente do Peru e 

da Bolívia, já que a cocaína colom-

biana era de qualidade inferior. O 

produto de Escobar chegou a mui-

tos outros países, principalmente nas 

Américas, embora há quem diga que 

ele conseguiu chegar até mesmo à 

Ásia.

Escobar subornou incontáveis ofi-

ciais de governos, juízes e outros 

políticos, e muitas vezes executou 

pessoalmente subordinados deso-

bedientes. Corrupção e intimidação 

foram características predominantes 

do modo de agir de Escobar. Ele 

tinha uma estratégia inescapável co-

nhecida como “plata o plomo”, (em 

Língua portuguesa, “dinheiro ou 

chumbo”), que significava que ou o 

sujeito aceitava seu dinheiro ou seria 

assassinado (o chumbo referia-se às 

balas). Escobar foi o responsável pela 

morte de três candidatos à presidên-

cia da Colômbia, pela explosão do 

voo Avianca 203 e do prédio de se-

gurança de Bogotá em 1989. Alguns 

analistas acreditam que ele estava por 

trás do incidente na Suprema Corte 

Colombiana em 1985 que resultou 

no assassinato de metade dos juízes 

da corte pelas guerrilhas de esquerda 

[carece de fontes credíveis]. O Cartel 

de Medellín também esteve envolvi-

do numa sangrenta guerra pelo con-

trolo do tráfico com o Cartel de Cali 

durante quase toda a sua existência. 

Pablo mandava cartas para suas ví-

timas, convidando-as para seus res-

pectivos enterros, e seus capatazes 

as executavam precisamente na data 

marcada para o funeral.

No auge de seu império, a revis-

ta Forbes estimou Pablo Escobar 

como o sétimo homem mais rico do 

mundo, com seu Cartel de Medellín 

controlando 80% do mercado mun-

dial de cocaína. A sua organização 

tinha aviões, lanchas e veículos caros. 

Vastas propriedades e terras eram 

controladas por Escobar durante 

esse período, onde ele ganhava uma 

soma de dinheiro quase incalculável. 

Estima-se que o Cartel de Medellín 

chegou a facturar cerca de 30 mil mi-

lhões de dólares por ano.

Enquanto era considerado um ini-

migo dos governos dos Estados Uni-

dos e da Colômbia, Escobar era um 

herói para muitos em Medellín. Ele 

tinha bons relacionamentos e traba-

lhou para melhorar as condições de 

vida da população pobre da cidade. 

Fã de desportos, é creditada a ele a 

construção de estádios de futebol e 

o financiamento de equipas na ci-

dade. Escobar sempre esforçou-se 

para cultivar uma imagem de Robin 

Hood e frequentemente distribuía 

dinheiro aos pobres. A população de 

Medellín costumava ajudar Escobar, 

escondendo informações das auto-

ridades ou fazendo o que quer que 

fosse para protegê-lo.

Em 1992, Escobar voltou-se para o 

governo colombiano para evitar sua 

extradição para os Estados Unidos 

ou seu assassinato pelo cartel rival. 

Escobar foi “preso” em sua luxuosa 

prisão particular, La Catedral, que 

ele próprio construiu. Ele negociou 

um acordo com o governo colom-

biano onde ele seria preso por uma 

sentença de cinco anos e a garantia 

de sua não-extradição para os Esta-

dos Unidos. Entretanto, a sua “pri-

são” parecia muito mais um clube 

particular ultra-seguro, e ele não se 

importou muito com a sua sentença, 

sendo visto várias vezes fora da pri-

são: fazendo compras em Medellín, 

em festas, jogos de futebol e outros 

lugares públicos. Após a divulgação 

de fotos dos seus passeios e de acusa-

ções de que ele teria matado muitos 

dos seus parceiros de negócios quan-

do eles iam visitá-lo em La Catedral, 

a opinião pública forçou o governo a 

agir. Quando um oficial do governo 

tentou transferir Escobar para uma 

outra prisão em 22 de Julho de 1992, 

ele escapou com medo de ser extra-

ditado para os Estados Unidos.

Captura e morte
A morte de Pablo terminou com um 

esforço de busca de quinze meses, 

que custou centenas de milhões de 

dólares, e teve a coordenação entre 
os Estados Unidos, com o Comando 
Conjunto de Operações Especiais, a 
Força Administrativa de Narcóticos 
(Drug Enforcement Administra-
tion), a Polícia Colombiana, e o gru-
po Los Pepes.
A guerra contra Escobar terminou 
quando ele tentava iludir mais uma 
vez uma busca de bairro (Search 
Bloc). Usando uma tecnologia de 
triangulação de rádio fornecida pe-
los Estados Unidos, uma equipa de 
especialistas em electrónica colom-
bianos encontrou-o num bairro de 
classe média de Medellín. Um tiro-
teio entre Escobar e o Search Bloc 
então ocorreu. Alguns acreditam que 
atiradores de elite participaram da 
operação. A forma como Escobar foi 
morto neste confronto foi bastante 
questionada, mas sabe-se que ele foi 
encurralado num telhado e levou ti-
ros na perna, nas costas e, o tiro fatal, 
perto do ouvido. Mais tarde, o filho 
revelou que Pablo Escobar matou-se 
com um tiro na cabeça para não se 
deixar capturar pelas autoridades.
A caçada a Pablo Escobar foi do-
cumentada no livro com o título de 
Matando Pablo: A Caçada ao Maior 
Fora-Da-Lei de Que Se Tem Notí-
cia, de Mark Bowden, publicado em 
2004 no Brasil pela Editora Lan-
dscape e no filme de 2005 baseado 
nesse livro.
Depois da morte de Escobar, o Car-
tel de Medellín fragmentou-se e 
o domínio do mercado de cocaína 
rapidamente foi assumido pelo rival 
Cartel de Cali até meados da década 
de 1990, quando seus líderes tam-
bém foram capturados ou mortos.

Impacto cultural
Em Outubro de 2007 começou a 
produção de um filme baseado no 
livro de Mark Bowden estreado 
em 2011 nos Estados Unidos com 
Christian Bale e Javier Bardem (este 
último interpretando Pablo) no elen-
co.
Em 2012, a emissora colombiana 
Caracol exibe a narconovela Pablo 
Escobar: El Patrón del Mal.
Em 1995, a banda mexicana de 
“death metal” Brujeria (Bruxaria), 
fez a música “El Patrón” sobre Pa-
blo Escobar. A canção foi incluída 
no álbum Raza Odiada. Em 2012, 
o grupo Soulfly, liderado por Max 
Cavalera, escreveu a canção “Plata O 
Plomo” que também fala acerca do 
colombiano.
Em 2013, o grupo de rap Cartel mc’s 
fez a música ‘’Sonho de Escobar’’ so-
bre a influencia do Pablo Escobar no 
trafico do Rio de Janeiro. Com o su-
cesso, a música foi inclusa no Disco 
‘’Sin City’’ lançado em 2014.
Em 2013, o grupo de rap Tribo da 
Periferia publicou a música “Tipo 
Escobar” metaforizando o sonho de 
grandeza individual dos integrantes 
e a influência de Pablo Escobar em 
Brasília.

Em 2014 o rapper Soulja Boy fez 

a música “Pablo Escobar”, também 

metaforizando a história do mesmo.

Filho de Pablo Escobar quis enforcar-se 
em Moçambique
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O 
Embaixador de Egip-
to, Fawzy El Ashmawy, 
defende: “não existe um 
sistema ideal de governa-

ção, mas um fiável num determi-
nado país”. Este pronunciamento 
foi feito, na última quarta-feira, em 
Maputo, no arranque das jornadas 
diplomáticas da juventude, organi-
zadas pelo Parlamento Juvenil, no 
âmbito da preparação da II Confe-
rência Africana da Juventude Sobre 
Democracia e Boa Governação.

El-Ashmawy afirma que a “imple-

mentação do projecto não depende 

apenas da conformidade do mesmo 

com a Constituição da República, 

mas também da interacção dos par-

tidos políticos e da vontade política”. 

“A democracia é uma viagem inaca-

cinco vezes (1994, 1999, 2004, 2009 

e 2014), constituem, para El-Ash-

mawy, o exemplo de que “Moçam-

bique caminha rumo ao alcance de 
uma democracia mais forte e mais 
inclusiva”.
O Diplomata afirma que a demo-
cracia africana é um processo ina-
cabado e destaca a primavera árabe 
como “marco na luta pela democra-
cia nestes países”, onde os resulta-
dos são inconclusivos e seu futuro 
incerto.
Em Dezembro de 2010, eclodiu, na 
Tunísia, uma onda de manifestações 
que se alastrariam nos restantes pa-
íses árabes, com resultados devasta-
dores no Egipto (onde dois Chefes 
de Estado foram detidos: Hosni 
Mubarak e Mohamed Morsi), Líbia 
(onde Muammar al- Gaddafi foi as-
sassinado) e na Síria (onde até hoje 
está mergulhada numa guerra civil) 
Entre as razões levantadas pelo 
embaixador egípcio, a corrupção, o 
elevado custo de vida, as elevadas ta-
xas de desemprego da juventude e o 
descontentamento da classe escola-
rizada, são citados como principais.
Para a consolidação da democracia 
africana e, em particular nos países 
árabes, o diplomata magreb aponta 
cinco pilares: consolidação e solidi-
ficação das instituições democráti-
cas, que constituem o elo mais fraco 
da democracia africana; a definição 
do papel dos partidos políticos, ins-
tituições religiosas e militares, pois 
estas instituições “pensam que têm 
solução para tudo, enquanto a po-
lítica não se confunde com solida-
riedade”; a superação de diferenças 
regionais e tribais, pois não se com-
patibilizam com a democracia; o 
crescimento económico; e o respeito 
pelos direitos humanos, igualdade e 
justiça social.
Sendo assim, o palestrante afirma 
que os desafios de África estão li-
gados à explosão demográfica dos 
jovens ao desemprego; à má-gestão 
dos recursos naturais; à radicaliza-
ção crescente da juventude; e à re-
volução dos meios de comunicação.
Para enfrentar estes desafios, Fawzy 
El-Ashmawy diz ser necessária a 
participação activa da sociedade ci-
vil africana, das Organizações Não 
Governamentais e do sector priva-
do, pois, segundo este, a democracia 
“é praticável em África, particular-
mente em Moçambique, porém, 
para que seja possível, é preciso von-
tade política e devidas adaptações”.
A fonte terminou a sua locução afir-
mando que da riqueza que o país 
possui, a “juventude é a maior”, pelo 
facto de, por um lado, constituir a 
maior parte da população e, por ou-
tro lado, ser uma faixa etária inter-
ventiva na vida do país.
Fawzy El-Ashmawy foi o primeiro 
embaixador a ser convidado, num 
conjunto de 10 diplomatas africanos 
que deverão palestrar no Parlamen-
to Juvenil.

“Não existe um sistema ideal 

num determinado país”

Projecto das Autarquias Provinciais 

-Defende Fawzy El Asmawy, Embaixador do Egipto

Por Abílio Maolela

bada. O que se deve fazer é o aper-

feiçoamento constante, acompanha-

do de uma abertura e participação 

activa de todos os cidadãos nos as-

suntos públicos”, referiu.

Convidado a abordar o tema “De-

mocracia e Boa Governação em 

África”, o diplomata egípcio expli-

cou que a actual construção políti-

ca de África é resultado de várias 

transformações verificadas durante 

séculos, em particular “o período 

da escravatura e da dominação co-

lonial”, que marcaram a história do 

continente.

“Moçambique exemplo 
na implementação da 
democracia” 
Falando a uma plateia constitu-

ída maioritariamente por jovens, 

o embaixador do Egipto apontou 

Moçambique “como exemplo bem-

-sucedido”, na implementação do 

sistema democrático em África que, 

no seu entender, se fundamenta em 

três fases distintas, que são a adop-

ção da Constituição da República 

de 1975 (democracia popular), de 

1990 (introdução da democracia 

multipartidária) e a de 2004 (con-

solidação dos princípios democrá-

ticos).

A realização das eleições gerais, por 
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Há pouco tempo fui feito re-
fém numa pequena aldeia de 
Moçambique. Agora estou a 
percorrer velozmente o mato 

numa carrinha de caixa aberta condu-

zida pelo chefe de um gangue crimino-

so, com os seus subordinados a vibrar e 

a gritar nas traseiras. Eles vão “acabar” 

comigo, já me disseram antes, e estou 

convencido de que vão parar na próxi-

ma clareira e espancar-me até à morte 

como a um cão. Pela primeira vez nos 

meus quase 30 anos como correspon-

dente em África temo pela vida. 

Eu tinha chegado a Moçambique com 

o fotógrafo sueco Toby Selander uns 

dias antes para fazer uma reportagem 

sobre a caça furtiva ao rinoceronte e o 

comércio ilegal de chifres de rinoce-

ronte. Esperávamos seguir a cadeia de 

fornecimento desde o abate dos rino-

cerontes na África do Sul, passando 

pelos intermediários em Moçambique 

até aos compradores finais de chifres no 

Vietname. 

A savana sul-africana é o habitat de 21 

mil dos 28 500 rinocerontes que restam 

no mundo. No ano passado, pelo me-

nos 1215 desses animais foram mor-

tos a tiro por caçadores furtivos só na 

África do Sul e os seus chifres serrados 

para serem vendidos. Isso significa que 

a cada período de sete horas há menos 

um rinoceronte no mundo. 

Os animais habitam a Terra há milhões 

de anos, mas se a caça furtiva continuar 

ao seu ritmo actual, os ambientalistas 

temem que eles possam rapidamente 

ficar extintos. 

“Estamos a lutar pela conservação de 

uma espécie”, diz um guarda da vida 

selvagem do Parque Nacional Kruger, a 

reserva de caça mundialmente famosa 

no Nordeste da África do Sul onde vive 

a maior população de rinocerontes do 

mundo. “Estamos em guerra.” 

De África para o Vietname 
Nos últimos anos, os guardas florestais 

sul-africanos têm vindo a travar uma 

batalha defensiva contra os caçadores 

de rinocerontes. Têm sido formadas 

unidades anti-caçadores furtivos e, oca-

sionalmente, estas são ampliadas com a 

participação da polícia e de militares. 

Elas usam drones para pesquisar o vasto 

e complexo terreno do parque, à procu-

ra das quinze equipas de caçadores fur-

tivos que, de acordo com as estimativas 

da direção do parque, lá andam à caça 

num dia normal. 

Oitenta por cento dos caçadores são 

provenientes de Moçambique, a maio-

ria da região de fronteira subdesenvol-

vida ao longo do rio dos Elefantes. 

As caçadas ilegais representam a fonte 

de receitas mais importante da região 

e garantem enorme margem de lucro: 

no mercado negro, um quilo de chifre 

de rinoceronte vale até $80 000 (75 mil 

euros). O material é mais valioso do que 

o ouro ou a heroína e os dois chifres 

de um rinoceronte de tamanho médio 

pesam quase seis quilos. 

A crescente procura de chifre de rino-

ceronte no Extremo Oriente, particu-

larmente no Vietname, tem aumentado 

os preços. Nos últimos anos, o rápido 

crescimento económico do Vietname 

produziu uma ampla classe média que, 

de repente, pode pagar produtos de 

animais exóticos, como marfim, vesícu-

la biliar de urso e pó de osso de tigre. 

Ao adquirir estes produtos, as pessoas 

demonstram a sua mobilidade social 

ascendente. 

A procura do pó de chifre de rinoce-

ronte está em alta. É visto como uma 

droga milagrosa que pode reduzir a 

febre, aliviar a dor, parar hemorragias 

nasais e curar doenças graves, incluin-

do o cancro. Estas crenças não são 

mais do que superstições absurdas - os 

chifres de rinoceronte, como as unhas 

ou o cabelo humanos, são constituídos 

principalmente por queratina e não têm 

qualquer tipo de qualidades medicinais. 

Mas muitos vietnamitas continuam 

a acreditar nos mitos sobre os chifres 

com mais de 2000 anos - o que ajuda a 

explicar porque já não há rinocerontes-

-de-java no país. 

A carcaça do último animal rema-

nescente foi encontrada em 2010 no 

Parque Nacional de Cat Tien. Desde 

então, os animais africanos foram obri-

gados a suprir a procura crescente. 

A principal rota de comércio passa di-

rectamente por Moçambique e mais 

chifres mudam de mãos na área circun-

dante a Massingir do que em qualquer 

outro lugar. A poeirenta cidade na fron-

teira com a África do Sul é a “capital” 

dos chamados chefões, os patrões da 

caça furtiva. Calcula-se que vinte deles 

vivam aqui, e as suas casas são incon-

fundíveis: mansões ostentosas erguidas 

no meio da mata, entre cabanas e casas 

de adobe, com paredes exteriores de 

azulejo e janelas com vidros fumados 

protegidas com barras de metal. 

Uma estátua em gesso de Jesus em ta-

manho natural ergue-se na varanda de 

uma das mansões. 

“Fica-se rico, mas morre-se 
novo” 
Os habitantes de Massingir e das al-

deias circundantes são agricultores po-

bres: eles criam gado, cultivam peque-

nos campos e pescam nos rios. As suas 

aldeias não têm electricidade, escolas ou 

centros de saúde e a maioria dos jovens 

está desempregada. Desde há muito 

tempo que a maneira mais fácil de fazer 

rapidamente um pouco de dinheiro tem 

sido a caça furtiva. 

“Fica-se rico, mas morre-se novo”, diz 

um dos homens. Ele não quer revelar 

o nome com medo da máfia dos rino-

cerontes. Quando precisa de um novo 

emprego, conta o homem, ele vai ao 

Carogé, um bar na estrada principal que 

atravessa Massingir. Políticos locais, 

agentes da polícia, guardas-florestais e 

informadores encontram-se ali debaixo 

da sombra das marulas. Dizem-nos que 

é aqui que os líderes dos gangues de 

caça furtiva recrutam os novos “mem-

bros”. Fazemos perguntas sobre Nava-

ra, o mais famoso de todos, mas toda a 

gente age como se nunca tivesse ouvido 

o nome. 

A administração do Parque Nacional 

do Limpopo de Moçambique, do ou-

tro lado da fronteira do Kruger, conhe-

ce muito bem Navara, cujo verdadeiro 

nome é Simon Ernesto Valoi. Ele vive 

na segunda aldeia dentro da reserva, 

informa um funcionário do parque - 

Mavodze, a apenas 15 km de distância. 

O funcionário do parque diz que esteve 

com Navara algumas vezes e que não é 

difícil encontrá-lo. “Vão até lá.” Assim, 

fomos até lá. 

O Parque Nacional do Limpopo é um 

paraíso para a vida selvagem: uma re-

gião bravia atravessada por pequenos 

riachos, colinas verdes aveludadas, mato 

cerrado e acácias. Em breve, a reserva 

será unida com outros parques em Mo-

çambique, Zimbabwe e África do Sul 

para formar o Parque Transfronteiri-

ço do Grande Limpopo. Será a maior 

reserva natural do mundo e um lugar 

onde a caça grossa se poderá movi-

mentar livremente através de cerca de 

100 000 km2, uma área maior do que 

Portugal. 

Um erro perigoso 
A casa de Navara é fácil de encontrar: 

está pintada de cores brilhantes e é 

a estrutura mais impressionante em 

Mavodze. Estacionamos na estrada de 

terra em frente à propriedade cercada 

e perguntamos a uma mulher do outro 

lado da cerca sobre o paradeiro dele. O 

marido, diz, não está em casa no mo-

mento e ela liga-lhe do seu telemóvel. 

Navara fica furioso. 

Mais tarde percebemos o que tínhamos 

feito de errado. Ignorámos uma regra 

crucial ao não irmos primeiro ter com 

o ancião da aldeia. Tal procedimento 

é normal em muitas partes da África, 

e aqueles que ignoram as autoridades 

locais ofendem a dignidade de toda a 

comunidade. 

Minutos depois estamos rodeados por 

cinquenta ou sessenta pessoas, aparen-

temente mobilizadas por Navara. Os 

jovens ameaçam-nos com os seus pu-

nhos e gritam: “Espiões! Polícia secreta 

da África do Sul!” 

“O que querem daqui?”, pergunta um 

Raptados em Moçambique: nas garras 
dos caçadores furtivos de rinocerontes* 

velho aos gritos. “Navara é um de nós. 

Ele dá-nos trabalho.” As pessoas em 

Mavodze não vêem a caça furtiva como 

reprovável e a maioria só está familia-

rizada com os rinocerontes porque es-

tes aparecem na nota de vinte meticais. 

Navara, por outro lado, oferece trabalho 

lucrativo aos jovens desempregados. Os 

aldeões receiam o chefão da caça furti-

va, mas também o veneram. 

Pensa-se que ele emprega entre dez a 

quinze equipas de caça, cada uma com-

posta por três homens. Nas noites claras 

de luar eles atravessam a fronteira para 

a África do Sul, uma pessoa leva uma 

espingarda ou a arma tranquilizante e 

a segunda um machado para cortar o 

chifre do rinoceronte. 

A terceira pessoa está encarregada de 

transportar provisões. É um trabalho 

perigoso. Entre 2008 e 2014, 363 ca-

çadores foram mortos pelas forças de 

segurança sul-africanas. 

Guardas da Força de Defesa Nacio-

nal Sul-Africana patrulham as zonas 

fronteiriças do Parque Nacional Kruger 

com Moçambique.

Os Hawks (Falcões), uma unidade es-

pecial da polícia sul-africana, acreditam 

que as equipas predatórias são apenas 

uma pequena parte de uma rede muito 

mais ampla que inclui guardas flores-

tais corruptos, funcionários do parque, 

agentes da polícia, caçadores profissio-

nais e pilotos. Os guardas de caça são 

subornados para monitorizar os mo-

vimentos das manadas de rinoceron-

tes enquanto os veterinários fornecem 

M99, um anestésico. Políticos locais, 

organizadores de safaris, comerciantes 

de gado e agricultores brancos actuam 

como intermediários. 

Os líderes dos gangues estão um degrau 

mais acima na hierarquia. Eles vendem 

os chifres aos círculos de contrabando 

que subornam depois companhias de 

navegação, inspectores de alfândega, 

funcionários do porto e pessoal do ae-

roporto. 

Diplomatas e funcionários do ministé-

rio fazem parte, muitas vezes, da rede 

criminosa. Com efeito, trabalhadores 

da embaixada vietnamita certificam-se 

de que o produto chega aos armazenis-

tas da sua terra natal. A África do Sul 

tem lançado repetidas investigações a 

diplomatas suspeitos. 

E há, aparentemente, uma outra rota 

para fazer chegar os chifres de rinoce-

ronte ao Vietname: nos últimos anos, 

a sociedade vietnamita- moçambicana 

Movitel tem estado a instalar antenas 

de telemóvel e cabos de fibra ótica no 

interior de Moçambique. Alguns dos 

seus técnicos são suspeitos de serem 

correios no comércio de chifres de ri-

noceronte. 

“Odeio-vos, brancos” 
Em Mavodze, um dos líderes dos gan-

gues chegou: Justice Ngovene, também 

conhecido como “Nyimpini”, um ho-

mem musculoso que veste um casaco de 

couro preto e usa chapéu. Ele acusa-nos 

de entrar na aldeia sem permissão. Os 

homens que nos rodeiam estão a pre-

parar-se para atacar quando um Toyota 

Land Cruiser branco acelera. A multi-

dão aplaude. 

A matrícula do carro diz “Katana 2”; 

catana é a palavra japonesa para uma 

grande faca ou uma espada longa. O 

veículo pertence a Navara, que sai do 

carro. É um homem de tamanho mé-

dio, comum, dos seus trinta e tal, com 

a cabeça rapada e uma corrente de ouro 

pendurada ao pescoço. 

Está acompanhado de uma meia dúzia 

de guarda-costas. Navara tem a repu-

tação de ser extremamente violento e 

diz-nos que vamos ao posto da polícia 

onde ele quer apresentar queixa por in-

vasão de propriedade. 

Somos interrogados numa sala pequena 

e sem janelas. De onde vêm? Quem vos 

mandou? Os dois líderes de gangues - 

Navara e Ngovene - fazem as pergun-

tas, enquanto o polícia da aldeia inter-

vém apenas ocasionalmente. 

Os guarda-costas ameaçam violar-nos, 

matar-nos e queimar os nossos corpos. 

O polícia da aldeia toma notas, com as 

mãos a tremer. 

Navara está sentado mesmo ao meu 

lado. Ele fica a olhar para mim e sibila: 

“Odeio-vos, brancos!” A expressão no 

rosto dele é temível, um olhar que nun-

ca esquecerei. 

Marilise Meyer, 37 anos, presumivel-

mente também nunca o irá esquecer. 

No dia 3 de Fevereiro de 2009, não 

muito longe da aldeia sul-africana de 

Gravelotte, ela foi forçada a assistir à 

forma como Navara roubou o seu carro 

de família e assassinou o seu marido a 

sangue-frio quando este tentou resistir. 

Meyer identificou Navara mais tarde a 

partir de fotografias. 

Na época, ele especializou-se em rou-

bo de veículos todo-o-terreno - os 

seus favoritos eram os Nissan Navara, 

e é daí que vem o seu nome de guerra. 

Na África do Sul, ele é procurado pe-

las autoridades há anos por um duplo 

homicídio. “Por que razão este perigoso 

criminoso pode ainda andar por aí li-

vremente?”, questiona Marilise Meyer. 

“Quem manda aqui sou eu!” 
Um consultor de segurança, cuja em-

presa recolheu informações sobre Na-

vara na área de Massingir a pedido 

de um dos seus clientes, afirma que é 

“porque Navara é protegido ao mais 

alto nível do governo e pelos chefes da 

polícia. Eles impedem a extradição que 

é pedida pela África do Sul”. 

O interrogatório em Mavodze demora 

duas horas e meia antes de ser tomada 

a decisão de nos levar para o quartel da 

polícia em Massingir. Aí seríamos pre-
sos. Eles querem separar-nos aos dois e, 
quando nós protestamos com o polícia 
da aldeia, Navara rosna: “Quem manda 
aqui sou eu!” 
Pensa-se que Navara, além de agentes 
da polícia, também “emprega” funcio-
nários da justiça local, bem como fun-
cionários políticos do partido do gover-
no, a Frelimo. Antigos combatentes da 
Renamo, um antigo movimento rebel-
de, alegadamente também trabalham 
com ele. O grupo ainda tem grandes 
provisões de armas que sobraram da 
guerra civil com a Frelimo e financia-se 
com a caça ilegal, entre outras fontes de 
receitas. 
O homem é aparentemente capaz de 
comprar tudo e todos. Uma testemunha 
viu uma vez Navara a entrar na agência 
local do Banco Comercial carregando 
sacos de compras cheios a abarrotar de 
notas dos Estados Unidos. Dólares dos 
rinocerontes. 
Lá fora, em frente ao posto da polícia, a 
multidão está a tornar-se cada vez mais 
agressiva. A raiva tem outra origem 
também. O governo está a planear o 
reassentamento de todos os que vivem 
dentro Parque Nacional do Limpopo, 
um total de cerca de 9000 pessoas. A 
aldeia vizinha de Macavene já foi de-
socupada e agora é a vez de Mavodze. 
Mas os habitantes estão a resistir à mu-
dança, não querendo desistir das suas 
casas, dos campos, cercas de gado e 
poços. Querem permanecer perto das 
sepulturas dos seus antepassados. Ma-

vodze tem sido a casa deles desde onde 

a sua memória colectiva alcança e ago-

ra estão a ser forçados a abrir caminho 

para um projecto natural gigantesco 

que, na perspectiva deles, apenas bene-

ficia os turistas de safaris ricos. Estran-

geiros brancos como nós. 

Os jovens irados em frente ao posto da 

polícia decidiram linchar-nos. Após o 

interrogatório, o líder de gangue, Ngo-

vene, sai para a varanda do posto para 

os acalmar - e, de repente, passa de nos-

so algoz a nosso protector. O seu bre-

ve discurso salva as nossas vidas - por 

enquanto. 

Tolhido pelo medo 
Sou obrigado a ir no 4x4 de Ngovene 

enquanto o fotógrafo, Toby Selander, 

é levado num carro diferente. Estão a 

separar-nos, o que não é um bom sinal. 

Quando entro no carro, um rapaz faz 

o gesto de que me vai cortar o pescoço. 

Ele parece ter a idade do meu filho, que 

tem 15 anos. Avançamos velozmente 

em direcção a Massingir numa coluna 

liderada pelo 4x4 de Navara. 

Quando Ngovene vira subitamente 
para um caminho acidentado no mato 
fico tolhido pelo medo. Acontece que 
ele está apenas a ir por um atalho - e 
está ligeiramente embriagado. Tento 
começar uma conversa e ele diz que o 
comércio de rinocerontes é um negócio 
arriscado e que está a pensar abandoná-
-lo. “A nossa região está em ascensão, 
por isso temos aí novas oportunidades”, 
diz. 
O potencial económico do distrito de 
Massingir é, na verdade, enorme. O 
solo é fértil e, graças a barragem de 
Massingir, há muita água. O governo, 
juntamente com um consórcio interna-
cional, está a planear uma plantação de 
37 mil hectares que vai produzir açúcar 
e biocombustíveis e criar 7000 empre-
gos. O novo Parque Transfronteiriço do 
Grande Limpopo está projectado para 
atrair milhões de visitantes de todo o 
mundo e a sua 
criação está a ser apoiada por organi-
zações de desenvolvimento estrangeiras 
com o Instituto de Crédito para a Re-
construção (Kreditanstalt für Wiede-
raufbau) como um dos seus principais 
financiadores. 
“Se as pessoas tivessem uma alternativa, 
talvez a caça furtiva diminuísse tam-
bém”, diz Ngovene. Ele próprio está a 
planear construir uma estalagem para 
turistas - dois andares, com 26 quartos 
e uma piscina no telhado. A estrutura já 
foi construída. 
“Você conhece alguns investidores 
alemães que estivessem dispostos a 
juntar-se ao projecto?”, pergunta. É 
uma situação grotesca: aqui estou eu 
completamente sob o seu controlo e ele 
vê-me como um potencial parceiro de 
negócios. 
Chegamos finalmente à sede da polícia 
de Massingir e o segundo interrogató-
rio começa. Os líderes dos gangues e os 
seus capangas estão mais uma vez na 
sala. Eles apontam para a inscrição so-
bre a porta fechada: “Celas”. Um deles 
ameaça que vamos ser atirados para ali, 
ao lado de assassinos presos. “E duran-
te a noite as coisas resolvem-se.” Para 
Navara, não seria um problema. Em 
Massingir, toda a gente sabe que ele 
trabalha com a polícia. Supostamente 

até arma as suas equipas de caçadores 

com espingardas de assalto confiscadas 

“alugadas” à esquadra da polícia local. 

O chefe da esquadra, um homem cha-

mado Cambaco, repreende-nos como 

foras-da-lei e está abertamente do lado 

de Navara. O comportamento dele só 

muda quando o seu telemóvel toca. Do 

outro lado está o seu superior de estatu-

to mais elevado, o Comandante Geral 

da Polícia, que foi alertado para a nossa 

situação pela Embaixada da Alemanha 

em Maputo. 

Noite sem dormir 
Depois de oito horas, somos finalmente 

libertos. A noite caiu e Navara, Ngo-

vene e os seus guarda-costas estão a 

conferenciar. Temos medo de que eles 

possam preparar-nos uma emboscada 

a caminho das nossas longínquas aco-

modações. Cambaco, o chefe de polícia, 

nomeia dois agentes com Kalashnikovs 

para nos proteger, por uma taxa especial 

de USD250 dólares. Durante a noite 

sem dormir no nosso alojamento sen-

timo-nos presos, como se estivéssemos 

num espaço sem lei, sujeitos aos capri-

chos dos gangues criminosos. 

Oficialmente, Moçambique é uma 

democracia parlamentar desde 1994. 

Mas em áreas como Massingir, o Es-

tado de direito ainda está para chegar. 

Aqui, agentes da polícia e magistrados 

do ministério público são para ser tão 

temidos como os líderes dos gangues. É 

um segredo de polichinelo que políticos 

poderosos ganham dinheiro com negó-

cios e, em troca, protegem os gangues 

da acusação criminal. 

Os críticos do regime que revelam a 

corrupção oficial são eliminados se ne-

cessário. No início da semana, Gilles 

Cistac, um respeitado perito constitu-

cional que apoia ideias da oposição, foi 

assassinado no meio de Maputo à luz 

do dia. 

Na manhã seguinte somos avisados: a 

única estrada de acesso a Massingir é 

controlada por Navara e pelos seus ho-

mens. Entretanto, o nosso advogado de 

Xai-Xai, a capital da província, chegou 

e diz-nos que não temos outra alterna-

tiva senão comparecer perante o tribu-

nal em Massingir. Aí, um procurador 

diz-nos que estamos sob investigação e 

que não podemos deixar Moçambique 

por mais de cinco dias. Pode até vir a 

haver um julgamento. Em Massingir. 

O chefe distrital da polícia, no entan-

to, aconselha-nos a deixar a cidade tão 

rapidamente quanto possível. Uma es-

colta é montada rapidamente para nos 

acompanhar durante os primeiros 200 

km. 

Depois de duas horas e meia de condu-

ção, estamos de regresso a território se-

guro. Em Macia, um lugar onde já não 

podemos ser directamente ameaçados 

pelos caçadores furtivos, somos recebi-

dos por um representante da embaixada 

sueca. 

Vai levar ainda vários dias até que seja-

mos autorizados a deixar o país. 

Somente depois de um procurador em 

Maputo nos assegurar que a queixa de 

invasão de propriedade não teve segui-

mento é que nos será permitido apa-

nhar um voo de regresso à Cidade do 

Cabo. 

*Exclusivo Der Spiegel/DN

Chifres de rinoceronte um negócio ilegal que vale milhões em Moçambique 

 O correspondente do jornal alemão Der Spiegel em África seguiu as rotas do trá co de chifres de rinoceronte em Moçambique, um negócio ilegal que vale milh es e ameaça a esp cie de extinção
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Em 2008, a imagem de um cidadão moçambicano mergulhado em chamas, com um 

polícia branco empunhando um extintor para o tentar salvar, trouxe à superfície a inte-

racção da ironia e do extremo da crueldade humana de tal forma que nos poderíamos 

interrogar sobre se haverá algo mais de que o Homem seria incapaz de fazer. 

Imagens idênticas repetem-se hoje na cidade sul-africana de Durban, onde há três semanas 

a população local tem estado envolvida numa guerra para expulsar do país cidadãos negros 

oriundos de outros países africanos. Destes ataques já resultaram seis mortes e não há sinais de 

que a situação venha a abrandar tão cedo.

A ironia prende-se com o facto de que o polícia branco, que há mais de vinte anos simbolizava 

o terror do sistema do apartheid contra a luta dos negros pela sua liberdade, surge hoje a tentar 

salvar o homem negro da selvajaria a que este é sujeito por outros negros simplesmente pelo 

facto de ser estrangeiro.

De forma cíclica, todos os anos, a África do Sul é apossada por manifestações violentas contra 

a presença de estrangeiros africanos, resultando em mortes.

Geralmente, estas manifestações intensificam-se durante, ou a medida em que o país se apro-

xima do inverno, uma época em que os pobres na África do Sul sentem com maior intensidade 

a sua pobreza, devido às precárias condições de habitação em que a maioria vive.

Apesar de possuir a economia mais sofisticada do continente africano, a África do Sul tem 

chocantes níveis de pobreza e de desigualdades sócio-económicas entre a sua população negra. 

O analfabetismo, o semi-analfabetismo e o desemprego são a característica principal entre a 

maioria das populações negra e mestiça do país, o que causa uma frustração que depois conduz 

a um elevadíssimo nível de consumo de drogas e álcool.

Esta situação deve-se, em grande parte, a um legado do antigo sistema do apartheid, que ape-

sar de todos os esforços dos últimos 20 anos levará tempo a ser erradicado.

Os factores internos da África do Sul interagem com uma forte pressão que está a ser exercida 

sobre o país por parte de cidadãos africanos oriundos de todo o tipo de países, incluindo alguns 

que podem ser caracterizados como estados falhados.

A presença de muitos estrangeiros pobres, concorrendo para o acesso a recursos com pessoas 

mais pobres do que elas próprias, conduz a uma tensão quase permanente e que resulta no 

tipo de manifestações violentas de xenofobia como as que têm estado a registar-se nas últimas 

semanas na província do KwaZulu Natal.

Em parte, a xenofobia é um acto de auto-rejeição; consistindo de africanos, eles próprios pro-

duto de várias décadas de imigração, que se revoltam contra os novos imigrantes, naquilo que 

já assumiu a designação de “afrofobia”. 

Na essência, a África do Sul é uma comunidade de imigrantes. Desde 1910 e até 1994, a Áfri-

ca do Sul era uma União de quatro repúblicas, nomeadamente o Cabo, Natal, Orange Free 

State e Transval. Antes disso, e com a descoberta de ouro em Transval, foi  introduzido um 

sistema de mão-de-obra migratória, na base do qual eram recrutados trabalhadores a partir das 

outras repúblicas e ainda dos países vizinhos como o Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambi-

que e Zimbabwe. É assim que os trabalhadores provenientes de outras partes da África do Sul 

eram também considerados imigrantes na República do Transval, e sujeitos ao mesmo tipo de 

ataques de xenofobia de que hoje são vítimas  cidadãos oriundos de outros países africanos.

Com uma gritante falta de quadros nacionais para fazer mover a sua economia, a África do Sul 

hoje depende, em grande medida, da contribuição técnica e científica de cidadãos de outros 

países africanos que nos primeiros anos da sua independência investiram muito na educação, 

mas cujas economias são relativamente fracas se comparadas com a da África do Sul. 

São estes emigrantes/estrangeiros, que juntamente com outros que para aquele país se dirigem 

à procura de melhores oportunidades, com os seus impostos contribuem significativamente 

para o dinheiro que os sul-africanos fazem filas todos os meses para receber na forma de 

subsídios sociais.

Por outro lado, muitos países africanos e vizinhos da África do Sul contribuem significativa-

mente para o crescimento da economia sul-africana como compradores dos seus produtos ou 

através do uso dos territórios destes países como pontos de trânsito para as  suas exportações.

Por isso, não há justificação para a humilhação a que os estrangeiros são sujeitos, especialmente 

nas fronteiras terrestres por parte de funcionários da migração e da polícia, que muitas vezes 

actuam nas regiões fronteiriças como se estivessem numa situação de guerra.

Apesar do seu nível sofisticado, a economia sul-africana nunca estará em condições de suster 

só por um dia uma acção de retaliação que conduzisse ao encerramento das suas fronteiras ter-

restres. Cidadãos destes países alimentam a economia sul-africana de uma forma que se fosse 

devidamente quantificada, faria com que os promotores desta xenofobia pensassem duas vezes. 

Os sul-africanos não podem querer o nosso dinheiro mas ao mesmo tempo não quererem os 

nossos cidadãos dentro das suas fronteiras. 

O governo da África do Sul tem a obrigação de garantir a segurança de todos aqueles que se 

encontram no interior das fronteiras do seu país, incluindo estrangeiros. A polícia, como em 

qualquer parte do mundo civilizado, deve tomar conta dos imigrantes ilegais e agir com base 

nas leis nacionais que tratam da imigração ilegal. Não se pode permitir que seres humanos 

sejam tratados com tamanha selvajaria, mesmo atendendo a que alguns tenham cometido o 

crime de entrar para um país estrangeiro sem qualquer tipo de documentação oficial.

O que está a acontecer na África do Sul põe em causa todo um projecto de integração regional 

e de cooperação em África. Um verdadeiro genocídio está em marcha e as autoridades daquele 

país devem ser chamadas a assumir as suas responsabilidades. 

Um genocídio disfarçado na 
África do Sul

Senhor Ministro, tenho acompanha-

do atentamente o seu trabalho, des-

de que ascendeu ao cargo de Minis-

tro de Educação e Desenvolvimento 

Humano. Diga-se, tem sido um trabalho, até 

agora, excelente. Há, de facto, necessidade 

de reflectirmos sobre o rumo a que a nossa 

Educação está a tomar. Tenho aplaudido bas-

tante algumas conclusões a que tem chegado 

sobre os problemas que enfermam a Educa-

ção, daí que tenho sido o seu fã incondicional. 

Na quinta-feira, dia 9 de Abril, acompanhei 

atentamente o seu discurso no Parlamento. E 

como de costume, fiquei emocionado ao ouvir 

que sabe falar com propriedade sobre os pro-

blemas que enfermam a nossa Educação. Mas 

também ouvi, com muita tristeza, a firmação 

de que “em nenhuma parte do mundo o pro-

fessor é milionário”. 

Ora, o Senhor Ministro, sendo professor, sabe 

que o problema do professor moçambicano 

não é ter um salário milionário. Não sei por 

que motivos este infeliz enunciado atravessou 

o seu discurso, que estava a ser magnífico. 

É possível, é o que penso, que um dos seus 

assessores, mal-intencionado, é claro, tenha 

colocado este enunciado sem a sua anuência, 

porque não o vejo como um pensamento ge-

nuíno seu, mas de uma pessoa que nunca foi 

professor de verdade, de uma pessoa que nun-

ca soube o que é deixar crianças em casa, para 

ir trabalhar, sem pão. De uma pessoa que nun-

ca sentiu a dor de ver um homem da EDM a 

vir corta-lhe a energia e o da FIPAG a cortar-

-lhe água por não ter conseguido pagar estas 

despesas no tempo previsto. 

A pessoa que atravessou este enunciado no 

seu discurso não sabe a dor de um professor 

que vê a sua casa de adobe a cair por causa da 

chuva; não entende a humilhação que passa o 

professor ao ir a um agiota comprar dinheiro 

para conseguir viver com a família até ao fim 

do mês; nunca passou a noite sem dormir por 

pensar onde conseguir um dinheirozito, para 

levar o seu filho, enfermo, a um bom Hospital, 

a um bom médico; não sabe o que é pedir a 

um aluno 50.00MT para apanhar táxi-mota, 

para voltar a sua casa, no dia em que a sua aula 

termina as 22:55 H. Enfim, a pessoa que co-

locou este trecho no seu discurso não nos co-

nhece, não nos entende e devia ser demitido 

e ser julgado por injúria e difamação ao pro-

fessor. Senhor Ministro, nós os professores, 

quando falamos que o nosso salário é baixo, 

não queremos, com isso, dizer que queremos 

ser milionários. 

Estamos, isso sim, Senhor Ministro, a dizer 

que o nosso salário não nos permite ser bons 

educadores; o nosso salário não nos permite 

ter uma vida decente; não nos permite que 

trabalhemos tranquilos. 

Não pedimos o muito, estamos a pedir o sufi-

ciente. Não queremos ser milionários, Senhor 

Ministro; queremos, apenas, ter uma casa e 

alimentação condignas, queremos dar uma 

educação condigna aos nossos filhos, quere-

mos conseguir pagar a água que bebemos e 

a energia que usamos para planificar as aulas 

anoite. Os que nasceram para ser milionários, 

que continuem a ser milionários, nós só que-

remos uma vida condigna, só isso.

 Aqueles 
seguranças 

vêm proteger o  
piloto?

Não. Eles vão 
proteger-nos do 

piloto.

Nós, os professores, não 
queremos ser milionários*
Por: Me. Francisco Mateus António Wache

Carta aberta ao Ministro da Educação, Jorge Ferrão 
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Na Assembleia da Repúbli-

ca acontece uma coisa: as 

pessoas transformam-se.

Face a um problema, mesmo 

que não decisivo, os acordos são 

apagados em favor da delimita-

ção instintiva das fronteiras do 

território partidário e o apontar 

das “armas” para o território par-

tidário inimigo. Pessoas calmas 

tornam-se nervosas; pessoas ner-

vosas tornam-se mais nervosas; 

pessoas que não batem palmas, 

não troçam, não vituperam, não 

Assembleia da 
República

alça¬m ombros, batem-nas, tro-

çam, vituperam, alçam ombros 

sem pausa. Pessoas subitamente 

iradas federam-se à sombra do 

partido X para lutar contra o par-

tido Y ou Z, mesmo que individu-

almente sintam que os outros têm 

razão e que em outras circunstân-

cias gostariam de partilhar o que 

eles dizem ou defendem. E essa 

polaridade pode mesmo nascer 

em torno duma modesta estrada 

que não foi construída ou que, se 

foi, só pode ter sido mal segundo 

o adversário.

Sabemos hoje que entre 80 e 

90 por cento dos cancros da 

população são devidos a mu-

tações ocorridas no DNA das 

células por agressões externas induzi-

das por: 

Ambiente geral-poluição, radiações, 

químicos.

Ambiente ocupacional-certas profis-

sões.

Ambiente sócio-cultural-tabaco, álco-

ol, sedentarismo, erros alimentares.

Agentes infeciosos-vírus ou bactérias.

Stress crónico.

Cerca de 30% dos casos de cancro são 

hoje atribuídos pela comunidade cien-

tífica a erros alimentares.

O cancro da mama é oito vezes mais 

frequente no mundo ocidental do que 

no oriente - China, Índia, Japão…),e o 

cancro da próstata catorze vezes mais 

… no entanto em emigrantes dos pa-

íses orientais que vivem radicados há 

muitos anos na América e adoptaram 

o estilo de vida e alimentação ociden-

tal, têm frequência de aparecimento 

destas neoplasias iguais aos ocidentais. 

Foram evidências como estas que leva-

ram a investigações científicas sobre a 

alimentação e cancro.

A alimentação asiática usa muito mais 

legumes e leguminosas, sobretudo soja, 

que a alimentação ocidental, põem 

menos sal e muito mais especiarias. As 

especiarias contêm oligoelementos es-

senciais e têm um potente efeito anti-

-inflamatório.

O cancro precisa de um microam-

biente pró-inflamatório para se de-

Cancro e alimentação
Por Adriana Teixeira*

senvolver. A inflamação é um processo 

fisiológico de reparação do nosso or-

ganismo. Quando temos uma ferida  

numa  parte do nosso corpo, há dila-

tação dos vasos dessa zona para que 

chegue lá mais facilmente o oxigénio 

e as células imunitárias (nossas defe-

sas). Estas células fazem a sua função, 

removem os restos das células destruí-

das, reparam o que é necessário e tudo 

volta ao normal. O calor, rubor e dor 

próprios da inflamação desaparecem. 

As células imunitárias são desactiva-

das e voltam às suas funções de vigi-

lância como “polícias” do nosso corpo 

que são.

As células cancerígenas conseguem 

aproveitar este mecanismo fisiológico 

a seu favor. Produzem substâncias quí-

micas, que criam um microambiente 

pró-inflamatório à sua volta, para te-

rem os nutrientes necessários para se 

multiplicarem, o tumor crescer, inva-

dir os vasos e criar outros novos e pro-

duzir metástases. O povo tem razão 

quando chama ao cancro “uma ferida 

ruim, uma ferida que não sara”. Há 

muitos tumores que resultam duma 

inflamação crónica.

A alimentação ocidental actual é rica 

em açúcares, pão branco, gorduras 

trans, hidrolisadas ou parcialmente hi-

drolisadas, excesso de carne vermelha, 

gordura saturada com desiquilíbrio 

entre omega3/omega6 (com excesso 

de ómega 6).

As gorduras trans são muito usadas 

na indústria alimentar, alimentos pro-

cessados, (bolachas, biscoitos, pisas, 

batatas fritas, pratos já confecciona-

dos, porque tem para a indústria uma 

grande vantagem, não ficam rançosas 

permitindo estar muito tempo nas 

prateleiras do supermercado. Não fa-

ziam parte da nossa alimentação até 

à segunda guerra mundial. “Existem 

sempre que no rótulo dos produtos 

alimentares diz ”artificialmente hidro-

lizada ou parcialmente hidrolisada”, ou 

nos óleos de fritar submetidos à alta 

temperatura.

Outra razão para termos cuidado com 

o excesso de gorduras animais é por-

que é no tecido adiposo (gorduras) que 

se depositam as toxinas ambientais 

como produtos químicos existentes 

nos herbicidas e pesticidas, é por isso 

muito importante comermos alimen-

tos biológicos e se pudermos termos 

uma horta biológica no jardim.

As boas gorduras são as dos frutos 

secos, dos peixes gordos (sardinha, 

cavala, salmão…) e o azeite. As se-

mentes também são uma boa fonte de 

ómega 3, sendo a semente de linhaça a 

mais rica nesta gordura. Porque é tão 

importante haver uma relação equi-

librada das gorduras que comemos 

em ómega 3/ ómega 6? Estas duas 

gorduras são necessárias ao nosso or-

ganismo. As gorduras ricas em ómega 

6 facilitam a inflamação, a coagulação 

do sangue e o crescimento celular. As 

gorduras ricas em ómega 3 estão im-

plicadas na regulação da inflamação, 

fludificação do sangue e regulação do 

desenvolvimento celular. As alterações 

radicais da alimentação ocidental nos 

últimos 50 anos levou a que a relação 

equilibrada de 1 para 1 que havia em 

muitos alimentos se alterasse a favor 

de um grande aumento da gordura 

ómega 6, facilitando assim a alimenta-

ção com efeito pró-inflamatória faci-

litadora do crescimento tumoral. Um 

bom exemplo disso são os ovos. Os 

ovos das galinhas das nossas  avós , ou 

das quintas biológicas de hoje, em que 

as galinhas andam ao ar livre comem 

verdura, ervas e grãos variados, põem 

ovos cujas gordura tem uma relação 

ómega 3/ómega 6 igual a 1. Os ovos 

dos aviários chegam a ter uma relação 

de 20 para um no que se refere às gor-

duras ómega 6 /ómega 3. Não só de-

vido à alimentação mas também pelo 

stress crónico a que os animais estão 

confinados e pelas hormonas que to-

mam.

Devemos comer 400 g a 600 gramas 

de fruta ou vegetais por dia. Se ne-

cessitamos de diminuir peso devemos 

privilegiar os vegetais por não terem 

açúcar.

Não esquecer a sopa de legumes va-

riados, que devemos comer ao almoço 

e ao jantar, caso não seja possível deve 

ser substituída por uma grande quan-

tidade de legumes, crus, cozidos, ou 

salteados em azeite … limitar a carne 

vermelha a algumas refeições por se-

mana, privilegiar o peixe fresco, con-

gelado ou em conserva. Criar o hábito 

de fazer várias refeições por semana 

de pratos vegetarianos só com ovos, 

legumes, leguminosas ou cogumelos.

Como prevenção primária do cancro 

a nossa alimentação deve também ter: 

especiarias, pelo seu papel anti-infla-

matório, o açafrão é a especiaria com 

poder anti-inflamatório mais acen-

tuado, mas atenção só é absorvido se 

misturado com pimenta.

Chá verde, rico em catequinas com 

efeito na inibição da formação de neo-

-vasos pelas células tumorais.

Vegetais sobretudo da família das cru-

cíferas (bróculos, couve-flor, couve de 

Bruxelas), legumes de cor forte (to-

mate, beringelas, morangos e frutos de 

bagas, como voltar a apanhar amoras 

silvestres). Incluir regularmente os co-

gumelos na nossa dieta.

Evitar o açucar e outros alimentos 

com alto índice glicémico. O índice 

glicémico de um alimento traduz a ra-

pidez com que o açucar desse alimento 

é absorvido e entra na corrente sanguí-

nea. Há tabelas que mostram o índice 

glicémico dos alimentos de consulta 

muito fácil na internet. O açucar, fa-

rinhas brancas refinadas, batata, têm 

índice glicémico muito alto o que 

quer dizer que quando comemos esses 

alimentos o nosso açúcar do sangue, 

glicose cresce em flecha. Para a sua 

normalização o nosso organismo tem 

de enviar para o sangue insulina e ou-

tra hormona que acompanha sempre a 

insulina a somatomedina C. Esta hor-

mona tem um efeito pró-inflamatório 

fortíssimo levando ao crescimento tu-

moral. Por tudo isto devemos limitar 

o uso de açucar e deixar as guloseimas 

para os dias festivos, assim ainda vão 

saber melhor. Previlegiar o pão escuro 

e os cereais integrais. A batata doce, 

por estranho que pareça, tem um ín-

dice glicémico muito inferior à outra 

batata, por ter muita fibra, que torna a 

absorção do açúcar muito mais lenta. 

A batata doce é por isso um óptimo 

alimento para a nossa alimentação.

A fibra nos alimentos existe em gran-

de quantidade nos legumes e casca dos 

frutos, é muito necessária na alimenta-

ção para regular o funcionamento dos 

intestinos. O bom funcionamento do 

aparelho digestivo é importante para 

as toxinas da alimentação não perma-

necerem muito tempo no organismo. 

Quanto mais tempo os produtos tóxi-

cos estão no intestino maior quantida-

de deles é absorvida.

Como conclusão diria que quanto 

mais parecida a nossa alimentação seja 

com a dos nossos avós melhor é. Pro-

dutos de qualidade, sem toxinas, pri-

viligiando os produtos da horta com 

limites na carne e gorduras, aumentar 

o consumo de especiarias, até porque 

ajuda pelo gosto que dão aos alimen-

tos a diminuir a quantidade de sal .

O sal que devemos utilizar é o sal 

marinho. Este tem 85% de cloreto de 

sódio e contém também iodo, selénio, 

magnésio e outros sais necessários à 

nossa saúde. O outro sal sofre purifi-

cação e contém só cloreto de sódio.

*médica

Num momento em que os nos-

sos irmãos sofrem, com a onda 

de xenofobia na África do Sul, 

urge repensarmos no nosso 

quinhão de culpa; na nossa respon-

sabilidade como povo e como estado. 

Como e porquê eles vão à África do 

Sul? A violência e maus tratos não são, 

todavia, novos lá. Porquê insistem em 

lá ir viver e trabalhar? 

 

O movimento migratório é essen-

cialmente um exercício voluntário e 

oportunista, onde as pessoas buscam 

melhores condições de vida para si 

e seus dependentes. Outros tipos de 

migração têm nomes próprios: exílio, 

repatriamento, extradição, etc. 

A esmagadora maioria dos emigrantes 

à África do Sul é pobre e analfabeta, 

que não se beneficia das políticas re-

distributivas do Estado moçambicano. 

Na melhor das hipóteses, é uma po-

pulação consciente das OPORTUNI-

DADES ALCANÇÁVEIS do outro 

lado do mundo e que arrisca suas vidas 

para escaparem à ratoeira da pobreza 

cá em Moçambique. 

O que existe em comum em todo o 

tipo de emigrantes moçambicanos 

(e da África Austral por extensão) é 

que estes são EMIGRANTES DA 

POBREZA, indesejáveis às classes 

semelhantes nos locais de chegada. 

São pobres de um país que se juntam 

aos outros pobres do país de chegada 

e saturam a capacidade de resposta 

do Estado à solução das necessidades 

básicas dos pobres deste mesmo esta-

do. Logo, estes pobres “estrangeiros” 

transformam-se automaticamente em 

bodes expiatórios e receptores de men-

sagens da fúria dos cidadãos zangados 

com o seu estado.

Todavia, esta atitude não é única dos 

Xenofobia: o nosso quinhão de culpa
Egidio G. Vaz Raposo*

sul-africanos. Nós, moçambicanos, 

também somos assim com os lincha-

mentos; somos assim com o discurso 

de unidade ou desunião nacional; so-

mos assim com o discurso de regiões 

autónomas e somos assim com para 

com os “nigerianos”, a quem acusamos 

de feitiçaria ou práticas mágico-reli-

giosas e crimes hediondos para a ri-

queza que facilmente conseguem acu-

mular em “terra de dono”. A diferença 

é que aqueles moçambicanos capazes 

de escapar ao linchamento na África 

do Sul podem regressar enquanto nós 

não temos outra alternativa senão fi-

carmos aqui na nossa terra.  

Ora, a alternativa para isto é transfor-

marmos a nossa terra em melhor lugar 

para viver. Não conseguimos fazê-lo 

nos últimos 40 anos da nossa inde-

pendência. Vivemos ciclos de violência 

estrutural múltipla. Sem contar com 

o colonialismo, vivemos a violência 

do monopartidarismo e do socialis-

mo, da guerra dos 16 anos, dos ciclos 

da violência eleitoral e da intolerância 

política; da pobreza e da não inclusão; 

do espectro do regresso ao conflito 

armado e dos “homens armados” da 

Renamo. 

A migração para África do Sul trans-

formou-se num substracto cultural 

forte de todo jovem à sul do Save pri-

vado de meios básicos de subsistência. 

Ir à África do Sul passou a ser um rito 

de iniciação, uma prova de masculi-

nidade, de bravura e de aptidão; uma 

chave de fenda para abrir a possibili-

dade de casar, ter filhos e sustentá-los; 

um ciclo não de vida, mas de morte, 

uma vez que invariavelmente, o fim é 

o tal “regresso do morto” descrito por 

Calane da Silva em Xicandarinha na 

lenha do mundo [Maputo: Associação 

dos Escritores Moçambicanos, 1988. 

Colecção Karingana, 1988]. 
Ao contrário dos outros emigrantes 
como cubanos que exportam médicos, 
americanos que exportam conheci-
mento e tecnologia ou chineses que 
exportam mão-de-obra-barata, nós 
exportamos pobreza, esta pobreza 
que não conseguimos colmatá-la cá 
dentro. Por ser uma sociedade de emi-
grantes pobres vivendo com os pobres 
dos países de chegada, somos facil-
mente vistos como mal-intencionados, 
pessoas que tiram o pão ao “dono da 
terra” e a preço de banana. 
Ao mesmo tempo que lamentamos a 
violência praticada por outrem, deve-
mos aproveitar a oportunidade para 
nos injectar de “raiva”, trabalharmos 
arduamente para construir este país 
e torná-lo num lugar apetecível para 
todos e cobiçável aos nossos irmãos 
estrangeiros, ao mesmo tempo que 
aperfeiçoamos as nossas políticas mi-
gratórias para atrair não apenas o in-
vestimento estrangeiro mas também o 
conhecimento necessário para promo-
ver a sustentabilidade.
Mas este país só pode andar rápido 
com inclusão. Há espaço para todos 
e trabalho para cada um de nós para 
as próximas 10 gerações. Porém, en-
quanto não melhorarmos as condições 
políticas para o trabalho bem como 
as nossas políticas redistributivas, os 
moçambicanos maioritariamente a sul 
de Moçambique preferirão enfrentar o 
risco da xenofobia na África do Sul a 
ter que morrer sentados em sua terra. 
Assim, a África do Sul continuará a 
ser a Lampedusa tão desejada pelos 
povos pobres e martirizados da Áfri-
ca Austral; o quilómetro zero (KM0) 
para uma outra possibilidade de narrar 
a vida.
Historiador, consultor de comunicação | 
egidiovaz@egidiovaz.com | www.egi-
diovaz.com
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

A 
questão da EMATUM es-

tá-se a tornar um escândalo 

de cada vez maiores propor-

ções.

O jornal Canal de Moçambi-

que acaba de descobrir que existe, 

em Amsterdão, na Holanda, uma 

empresa chamada Mozambique 

EMATUM Finance. E que foi atra-

vés dessa empresa que se fizeram as 

operações financeiras do recebimen-

to do dinheiro emprestado.

Só que, quando aquele jornal con-

tactou com a Directora Geral da 

EMATUM, em Maputo, Cristina 

Matavele, a senhora afirmou desco-

nhecer completamente a existência 

de tal empresa em Amsterdão. Se-

gundo ela, estava a ouvir falar pela 

primeira vez dessa empresa pela pri-

meira vez.

Para mim e para a esmagadora 

maioria dos moçambicanos também 

foi a primeira vez que ouvimos falar 

dela. Mas nós não somos Directores 

Gerais da EMATUM. Se foi atra-

vés da empresa holandesa que foi 

recebido o dinheiro do empréstimo 

bancário como é que a Directora 

Geral da EMATUM em Maputo 

desconhece a sua existência?

Igualmente interessante é que a 

Mozambique EMATUM Finan-

ce não pertence aos mesmos donos 

da EMATUM moçambicana. Faz 

parte da TMF Group HoldCo BV, 

uma holding com sede no mesmo 

local que a EMATUM holandesa. 

Quem serão os donos desta TMF?

O dinheiro emprestado pela banca 

internacional, com o aval do nosso 

Governo, é mais do que o dobro do 

custo dos barcos nos estaleiros fran-

ceses. E, aparentemente, deu entra-

da na EMATUM holandesa. Daí 

para onde foi o resto do dinheiro?

Há quem defenda que a EMATUM 

não tem nenhuma viabilidade eco-

nómica. Que não houve nenhum es-

tudo nesse sentido. Que tudo o que 

é necessário para o projecto fun-

cionar tem de vir de fora, incluin-

do tripulantes para os barcos, num 

país com mais de 2000 quilómetros 

de costa e uma escola náutica. Que 

foi uma operação destinada apenas 

a levantar dinheiro, não se sabe para 

quê, ou para quem.

Há, igualmente, quem pense que, 

para viabilizar a empresa, o Estado 

vai ter que a financiar fortemente, 

o que acrescenta peso ao já enorme 

fardo do Estado nesta aparente fal-

catrua.

A pergunta que se coloca é em re-

lação ao que se vai fazer a respeito 

disto tudo. Será que Filipe Nyusi vai 

assobiar para o lado e deixar as coi-

sas andarem sem responsabilidades 

nem culpas, ou vai cortar a direito, 

investigando e punindo os autores?

Se a resposta for a primeira, isso 

quer dizer que houve apenas uma 

mudança de mosca. Se for a segun-

da, talvez finalmente se possa limpar 

a trampa.

Pela primeira vez
Hillary Clinton talvez consiga chegar à 

presidência antes de celebrar 70 anos, 

praticamente com a mesma idade de 

Ronald Reagan, mas, ao contrário do 

antecessor republicano terá pela frente um 

Congresso hostil e limitada margem de ma-

nobra. 
Reagan contou com uma vaga de fundo conser-

vadora, os republicanos controlavam o Senado e 

a maioria democrata na Câmara de Represen-

tantes mostrava-se disponível para negociar com 

a Casa Branca.

Em 1980 faziam caminho políticas de incre-

mento ao crescimento via diminuição de carga 

fiscal, sobretudo sobre rendimentos de capital, 

desregulamentação, controlo anti-inflacionista 

da massa monetária e redução da intervenção 

estatal.

A determinação anticomunista acompanhava 

um anseio de recuperação do prestígio interna-

cional comprometido pelos desaires do Vietna-

me e do Irão que culminaria no segundo man-

dato de Reagan marcado pela desagregação do 

bloco soviético.

Quem tem avó, tem tudo
Com Hillary as expectativas são escassas e se 

Novembro de 2016 trouxer uma vitória demo-

crata no Senado, a maioria será na melhor das 

hipóteses exígua, mantendo-se a vincada polari-

zação partidária que marcou as presidências de 

George W. Bush e Barack Obama.

As incertezas da política de Obama face ao Irão 

e Cuba irão jogar papel eleitoral importante, 

mas a defesa das reformas financeiras de 2010, 

dos programas assistenciais “Medicare” e “Me-

dicaid”, o “Obamacare”, ou a recusa em baixar 

impostos para rendimentos acima de 250 mil 

usd, serão, inevitavelmente, um dos imperativos 

da candidatura presidencial democrata.

Sem adversário de peso à nomeação, Hillary 

avança para 19 meses de campanha  ensaiando a 

atitude de mulher compassiva, atenta às dificul-

dades do quotidiano dos compatriotas alheios 

ao círculo de elites que é o seu desde a eleição do 

marido como governador do Arkansas em 1978.

Descartar a imagem e o comprovado comporta-

mento de mulher altaneira, fria e manipulativa, 

é a tarefa a que se propõe a campanha de Hillary, 

apostando desde logo na tentativa de sedução do 

eleitorado feminino, tanto mais por precisar de 

ganhar a faixa de mulheres de mais baixos ren-

dimentos e qualificações que escapou a Obama.  

Avó deveras interessada e motivada pelas agru-

ras e alegrias da gente miúda é o papel que terá 

de desempenhar a candidata.

Hillary faz-se à estrada
Por João Carlos Barradas* 

A selvajaria mediática 

A insensatez da maior parte dos candidatos à no-

meação republicana sobressai em matérias como a 

integração de imigrantes ilegais (10 a 11 milhões 

de clandestinos, sendo quase 80% hispano-america-

nos), em questões ambientais e na indiferença ante 

o crescimento da desigualdade social e as condições 

de sustentabilidade da capacidade produtiva e níveis 

de produtividade.

As carências educativas num país com as melho-

res universidades do mundo ou a degradação de 

infra-estruturas são temas igualmente descurados, 

a troco de invectivas eivadas de fundamentalismos 

religiosos, reflectindo esta retórica a proliferação 

do radicalismo de direita num clima de penúria do 

debate.

Para esta eleição pouco há a esperar em matéria de 

elevação política.

Tudo o que há de controverso na experiência po-

lítica de Hillary (da fracassada reforma de saúde 

apresentada como primeira-dama em 1993 ao fias-

co do relançamento das relações com a Rússia como 

secretária de Estado entre 2009 e 2013) será pisado 

e repisado, escândalos familiares e financeiros serão 

de novo notícia.

A campanha é, por definição, tempo de selvajaria 

mediática.  

Uma eleição frouxa                       
Se sobreviver à orgia de demagogia das primárias, 

Jeff Bush talvez consiga representar uma alterna-

tiva republicana minimamente razoável a Hillary, 

mas terá tanta dificuldade como a democrata para 

se apresentar como arauto de uma nova era e cap-

tar os indecisos, particularmente os frustados pelas 

promessas falhadas de Obama.    

Caso venha a confirmar-se o cunho dinástico da 

compita talvez parte do eleitorado comece a pesar 

os custos das disfunções de um sistema político de 

competição electiva permanente que requer mobi-

lização da militância partidária radical e crescentes 

recursos financeiros.

A incapacidade de consensos e as querelas entre 

poderes legislativo e executivo, alargadas às relações 

entre estados e governo federal, são, actualmente, 

factor impeditivo de reformas estruturais (inde-

pendentemente da coloração política do interven-

cionismo do Supremo Tribunal) e é dúbio que este 

estado de coisas se altere a curto prazo.

Mesmo que vingue a possibilidade de eleição de 

uma candidata, 2016 dificilmente abrirá uma fase 

de reforma e mudança na política norte-americana.

*Jornalista

Os políticos propalam a todo o 

momento que gostam do seu 

povo. Em simultâneo, nun-

ca dizem que não confiam no 

mesmo. Um discurso de desconfiança 

seria, no mínimo, apolítico. Gostam 

mas não confiam, o que podemos crer 

que seja algo que alimenta a cadeia po-

lítica cuja dinâmica assenta no grau de 

cegueira de cada componente. O povo 

pode até gostar dos seus políticos, mas 

está claro que a confiança anda muito 

tremida.

Na grande selva política e económica 

mundial, os nossos políticos já come-

çam a perceber que a expressão “tempo 

é dinheiro” pode ter múltiplos signifi-

cados dependendo da grandeza ou da 

pequenez de um país. Pode significar 

desenvolvimento do país ou simples-

Gostar e confiar
mente de algumas famílias. Este último 

aspecto constrói e fortifica a desconfiança. 

Dá mesmo para lembrar que na governação 

anterior quando se dizia que é preciso correr 

alguns dirigentes punham-se, de facto, em 

“marcha-corrida” acompanhados pelos seus 

subordinados. Era uma forma de mostrar 

que gostavam do povo. Não se pretendia um 

“correr ósseo-muscular” mas um “correr” em 

termos de agilização dos processos de de-

senvolvimento. Por isso, o povo desqualifi-

cou essa corrida, apelando que “correr não é 

chegar”. 

A pequenez económica e política do país 

não nos deixa perceber a velocidade do ro-

dopio nestas áreas. Rodopiamos em popu-

lismos sob o olhar áspero do capitalismo. 

Como gostar e confiar no povo diante do 

capitalismo? Por exemplo, quando se optou 

pelo empoderamento dos moçambicanos 

por via dos sete milhões, distribuindo esse 

“pão” de forma pouco clara e problemática, 

revelando a face mutante monopartidária, 

teimamos em manter a nossa cegueira vi-

vendo no emaranhado da nossa pequenez. 

O erro de aplicabilidade não chegou ou não 

chega a retirar mérito ao fulcro central de 

tal programa. Erro esse que traduz a nos-

sa dificuldade em discernir até onde vai 

a acção do partido e começa a do Estado 

moçambicano. Esta inconstitucionalidade, 

que sobressai na peneira política nacional, 

mataquenhizou-se de tal forma, que já não 

causa tanta dor. Uma grosseira vergonha de 

desenvolvimento. Só incomoda e, por isso, 

adia-se sucessiva e incompreensivelmente 

a sua separação para deixar o corpo livre e 

saudável, para se poder começar a perceber 

que “tempo é dinheiro”, que um país “pobre” 

como o nosso precisa de “correr”, precisa de 

agilizar os processos de desenvolvimen-

to nacional. Esta é a melhor maneira de 

gostar e confiar no povo para destes, em 

troca, receber o mesmo.

Cá entre nós: os nossos políticos gostam mas 

não confiam no seu povo, recebendo destes a 

mesma réplica. Podemos gostar de alguém, o 

que não significa necessariamente que haja 

confiança nessa relação. Os nossos políticos 

têm olhos próprios, ainda que só com olhos 

emprestados consigam olhar e entender o 

país; ainda que só com tecnologias e conheci-

mentos alóctones consigam falar de recursos 

minerais e respectivas prováveis quantida-

des… É assim que exprimem o quanto gos-

tam e confiam no seu povo. Quem tem olhos 

empresta a quem não os tem, o que é uma 

grande generosidade!
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O 
Secretário-geral da Fede-
ração Moçambicana de 
Xadrez (FMX), Custódio 
Vicente, diz que a modali-

dade está a crescer, razão pela qual 
é uma realidade em todo o país, 
mau grado o facto de haver ainda 
associações que não estão legali-
zadas. Nesta entrevista, Vicente 
apresenta os projectos da sua ins-
tituição e diz, em jeito de síntese, 
que o xadrez não é o parente mais 
pobre do governo. Acompanhe, 
caro leitor, os excertos da conversa. 

Que avaliação faz dos campeona-
tos nacionais realizados recente-

mente na Beira?
-Duma maneira geral, o evento 

decorreu sem grandes sobressaltos, 

até porque é normal que em com-

petição onde se junta muita gente 

haja este ou aquele detalhe que de-

via ser melhorado, mas o balanço 

foi positivo. Foi uma competição 

muito equilibrada, em que a dife-

rença entre o primeiro classificado 

e o terceiro foi de apenas dois pon-

tos e isso foi muito bom.

Que ilações se pode tirar desse 
evento?
-Um dado interessante a salientar 

é que a cidade de Maputo recupe-

rou o título de campeão nacional, 

em seniores, e em femininos, as 

duas atletas, nomeadamente, Vânia 

Vilhete e Neusa de Castro, con-

servaram as mesmas posições de 

topo que detinham. A outra atleta 

que manteve a terceira posição foi 

Nuzela Zacarias, proveniente de 

Manica. Portanto, a grande sur-

presa foi a cidade de Maputo, que 

depois de perder dois títulos a favor 

da província de Sofala, acabou pre-

parando-se melhor e os resultados 

foram excelentes. Há a assinalar, 

também, o facto de Mariano Maia 

ter descido para a Liga “B”, ao 

posicionar-se em oitavo lugar, com 

três pontos, à semelhança de Ilídio 

Chunguane, que ocupou o sétimo 

lugar, com 3.5 pontos. 

E os nacionais resumiram-se nis-
so?
-Sim, pela primeira vez a provín-

cia do Niassa fez-se representar 

ao mais alto nível e isso serviu de 

incentivo para que mais atletas 

participem. Também há a destacar 

o facto de Vânia Vilhete, a campeã  

nacional, ter perdido uma partida 

diante de uma atleta proveniente de 

Mocuba, província de Zambézia, a 

Joana Curia. A província de Sofa-

la, por seu turno, ganhou o nacio-

nal de juniores, infelizmente para 

a Zambézia, que não conseguiu 

ocupar as primeiras três posições, 

isto em parte motivado pelo facto 

de o antigo campeão nacional ter 

jogado pela Liga “A” e o segundo 

classificado não ter participado no 

campeonato.

Com todos esses jogadores-pro-
messa, pode-se dizer que o futuro 

“O xadrez não é o parente mais pobre do governo”
- Observa, Custódio Vicente, da FMX

Por Paulo Mubalo

da selecção está garantido? 

-Bem,  os  eventos por equipas são 

diferentes de selecções. O que se 

pode dizer é que ficou claro que é 

possível montar uma selecção pro-

missora, uma selecção nova e com 

pessoas que querem aparecer. Só o 

facto de termos dois atletas novos 

no “top seis” mostra que podemos 

melhorar. No xadrez conta muito a 

participação em eventos, sobretudo 

internacionais para que os jogado-

res se auto-avaliem.

Quantas províncias participaram 

no evento?

-Participaram todas as províncias, 

excepto Cabo Delgado e Inhamba-

ne, devido a algumas desistências e, 

se não tivesse havido desistências, 

teríamos a participação de todas 

as províncias, embora umas mais 

desenvolvidas que as outras, ob-

viamente. Como disse, a cidade e 

província de Maputo recuperaram 

bastante, Niassa teve o privilégio de 

participar na primeira liga e a sua 

manutenção no grupo “A” deixou 

claro que está no bom caminho. 

Quanto à província de Inhamba-

ne, pode-se dizer que continua um 

pouco adormecida, mas a médio 

prazo vai poder ombrear com as 

outras. E é por isso tudo que dis-

semos que o xadrez está no bom 

caminho. 

Quais os apoios prestados pela 

FMX às associações?

-Nós, como federação, temos um 

plano de apoio às associações, mas 

neste ano vamos focalizar a nossa 

atenção para a componente mas-

sificação e divulgação e isso passa 

mais por possuirmos tabuleiros. 

Portanto, vamos nos concentrar 

nessa vertente.

Como está a saúde financeira da 

FMX?

-Nós estamos bem, mas gostaría-

mos de estar melhor. Gostaríamos 

que todas as nossas actividades de-

corressem no tempo previsto para 

não criarmos problemas às asso-

ciações. Como pode calcular, uma 

simples alteração de uma compe-

tição traz problemas às associações, 

mas dentro das limitações financei-

ras que temos, procuramos realizar 

o que é possível. 

Quais os projectos da FMX?

-O nosso maior projecto era fazer-

mos com que o nacional aconte-

cesse. Pretendíamos participar nos 

próximos Jogos Africanos, mas in-

felizmente, na divulgação das mo-

dalidades pela Confederação Afri-

cana da modalidade, o xadrez não 

está incluso. Assim, o outro nosso 

projecto, ao qual já nos referimos 

anteriormente, é a divulgação e 

massificação da modalidade.

Como avalia o relacionamento en-

tre a FMX e as associações?

-É difícil, como federação, não ter-

mos problemas. Acompanhamos, 

na imprensa, a insatisfação deste 

ou daquele, porque isto ou aquilo 

não foi devidamente esclarecido no 

passado. É normal que um apareça 

a comentar, mas o relacionamento 

é bom. A federação pode não con-

seguir satisfazer as necessidades 

das associações ou pode satisfazê-

-las com algum atraso e, certamen-

te, isso pode preocupá-las, mas no 

geral a nível institucional não há 

problemas.

Até que ponto o vosso manifesto 

eleitoral está a ser implementado?

-Bem, nós e a nossa presidente ti-

vemos o cuidado de não nos emo-

cionar, fazendo promessas irreali-

záveis. Tudo o que programamos 

procuramos cumprir e uma das 

coisas boas que fizemos foi realizar 

todas as principais competições do 

país e conservar o campeonato de 

femininos. Também procuramos 

participar nas competições interna-

cionais e, no ano passado, tomamos 

parte nas olimpíadas.

Pode-se dizer que o xadrez é o pa-

rente mais pobre do governo?

-Não posso dizer que o xadrez é 

a modalidade mais pobre, a que 

pouco apoio recebe do Governo, 

porque, se calhar, as modalidades 

colectivas, que recebem um pouco 

mais, têm mais atletas. O que posso 

dizer é que o orçamento que nos 

foi disponibilizado não chega para 

cobrir todas as necessidades, mas 

o movimento associativo não deve 

viver de lamentações. O governo dá 

o que é possível dar. A FMX pode 

não estar muito satisfeita, mas acre-

dito que, em parte, consegue resol-

ver algumas coisas.

Quantas associações ainda não fo-

ram legalizadas e porquê?

-Ainda não foram legalizadas as de 

Cabo Delgado e Inhambane, mas, 

mesmo assim, estão num processo 

de legalização. O que faz com que 

não tenham sido legalizadas são 

questões relativas às infra-estrutu-

ras, são as pessoas para desenvolver 

a modalidade, além dos recursos 

financeiros. É nossa preocupação 

termos todas as associações lega-

lizadas, tanto mais que só se pode 

fazer massificação se as associações 

provinciais ultrapassarem esta difi-

culdade.

Em suma, o xadrez tem muitos de-

safios pela frente...

-O xadrez está a andar, mas não na 

velocidade que pretendíamos. Di-

gamos que está no bom caminho. 

Classi cação do ltimo 
nacional

Entretanto, a classificação do últi-

mo nacional ficou ordenada da se-

guinte forma:

Pela Liga “A”, Mateus Viageiro, 

ocupou o primeiro lugar, com 8.5 

pontos, seguido por Miguel Maco-

ni, com 7,0; Persson Abrantes, com 

6,5; Wilton Calioca, com 6,0; Ni-

valdo Ventura, com 5,0 e Oluwa-

shina Tivane, com 3.5.

Em femininos, Vânia Vilhete ocu-

pou a primeira posição com 5,0 

pontos; seguida por Neusa de Cas-

tro, com 3,5; Nuzela Zacarias, com 

3,5; Jossefa Mahota, com 3,0; Joana 

Curia, com 2,5 e Sheila Sitoe, com 

2,0.

Em juniores, Carlos Timóteo ficou 

em primeiro lugar com 6,0 pon-

tos; seguido por Adriano Terrano, 

com 5,5; Nicholson Luís, com 5,5; 

Adolfo Filipe, com 4,5; Maganha 

João, com 3,5 e Augusto Carlos 

com 1,0.

Custódio Vicente (Secretário-geral) e Roberto Soca (2º vice-presidente), num frente a frente.
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Depois de baptizar o caloiro 
ENH, na sua estreia no Mo-
çambola, com uma vitória 
por 1-0, o Desportivo de 

Maputo entrou numa crise de resul-
tados, somando três derrotas e um 
empate e quatro pontos, ocupan-
do a penúltima posição, em frente 
do Ferroviário de Nacala e atrás da 
ENH, porém com a mesma pontu-
ação.  

O treinador das águias, Antero 

Cambaco, reconhece o mau arranque 

da equipa no campeonato, mas ali-

nha com o seu presidente, afirmando: 

“ainda não perdemos o comboio”.

Cambaco cita a actuação da arbitra-

gem como estando a contribuir para 

os maus resultados da sua equipa e 

afasta o desgate físico, advindo das 

viagens diárias à Maragra para fazer 

a preparação dos jogos.    

Embora não se considere este o epi-

centro das derrocadas, o facto é que 

o Desportivo de Maputo faz, dia-

riamente, cerca de 180 quilómetros 

para treinar (treinam no campo da 

Maragra, na Manhiça), facto que 

pode contribuir no rendimento dos 

jogadores.

Nesta jornada, a equipa treinada por 

Antero Cambaco recebe o Ferrovi-

ário de Quelimane que, na semana 

finda, derrotou um dos candidatos 

ao título, HCB de Artur Semedo por 

1-0.

O jogo a ser disputado no sábado, 

no campo do Costa do Sol, coloca 

frente-a-frente duas equipas separa-

das por três pontos, a maior para os 

“quelimanenses” que, nesta época, já 

derrotaram outro candidato ao título, 

o Costa do Sol.

O seu treinador, Nacir Armando, 

está ciente das dificuldades que vai 

encontrar em Maputo, tendo em 

conta o momento que o seu adversá-

rio atravessa, mas não baixa a cabeça, 

afirmando que vem a Maputo à bus-

ca de pontos, onde “um empate não 

seria mal”.

Aliás, na semana passada, o Despor-

tivo de Maputo protagonizou um 

dos “clássicos dos aflitos”, ao defron-

tar e perder (por 1-0) com o Ferrovi-

ário de Nampula que não ganhava há 

três jornadas. 

Costa do Sol vs Fer  Maputo em 
mais um clássico 
Para além da partida acima citada, a 

sexta jornada do Moçambola reserva 

também um clássico das antigas. O 

Costa do Sol recebe, no domingo, 

os “locomotivas” de Maputo, numa 

partida em que os donos da casa são 

proibidos de perder.

Separados por cinco pontos, a maior 

para o Ferroviário de Maputo (nove 

pontos, com menos um jogo), as duas 

equipas vão para o jogo com a ambi-

ção de vencer.

Para Nelson Santos, treinador do 

Costa do Sol, este jogo é de capital 

importância para devolver a alegria 

à massa associativa e continuar a ali-

mentar a esperança  de conquistar do 

título.

Santos reconhece a qualidade do ad-

versário, mas considera-se preparado 

para arrancar os três pontos. 

Com o mesmo discurso, está o trei-

nador do Ferroviário de Maputo, Ví-

Moçambola -201

Alvi-negros na corda bamba
Por Abílio Maolela

tor Pontes, que se mostra confiante 

na vitória. 

As duas equipas travam o seu segun-

do clássico da época, tendo a parti-

cularidade de terem defrontado e 

perdido, em casa, diante do mesmo 

adversário, Maxaquene.

O Ferroviário de Maputo perdeu 

com os “tricolores”, na segunda jor-

nada, por 2-0, na Machava e o Costa 

do Sol vergou frente ao mesmo ad-

versário na quarta jornada, por 2-1.

No prosseguimento da jornada, o 

Desportivo de Nacala recebe, no 

próximo domingo, o Ferroviário de 

Nampula, para o primeiro derby da 

província mais populosa do país. 

Os comandados de Arnaldo Ouana, 

que contam com nove pontos, vão 

ao jogo com o orgulho ferido, após 

sofrerem goleada (5-0) diante da 

campeã, Liga Desportiva de Maputo 

e encontram uma “locomotiva” que 

apitou após três jornadas (venceu o 

Desportivo de Maputo por 2-0, na 

jornada passada). Este é o derby que 

vem aquecendo a chamada capital da 

zona norte, que se espera emocio-

nante. 

Outro jogo de destaque coloca fren-

te-a-frente a HCB do Songo e o lí-

der do Moçambola, Maxaquene. Os 

dois candidatos ao título estão sepa-

rados por cinco pontos, a maior para 

os “tricolores”.

Por sua vez, o campeão nacional, 

Liga Desportiva de Maputo, des-

loca-se a Chibuto para jogar com a 

equipa local, que na jornada passada 

empatou, sem golos, frente à ENH.

O Ferroviário da Beira recebe a 

ENH, enquanto o 1º de Maio  joga, 

em casa, diante do Ferroviário de 

Nacala.
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Por Luís Carlos Patraquim

Deixemos os cíclopes, invenções gregas. Sejamos endógenos, deslumbrada-

mente endógenos. Felizmente que o Ateneu grego, de Maputo, passou a Pa-

lácio dos Casamentos, embora se mantenha a igreja ortodoxa, anexa, meio 

escondida, piquena jóia modesta, local, pouco frequentada. Ainda que saúde 

as colunas, a escadaria, o pórtico, aquele neoclássico, transposto para a esquina da Ju-

lius Nyerere com a Ahmed Sekou Touré, serve a solenidade do gigantismo implícito 

na criação de tal palácio com tal designação e finalidade. O gigantismo da família, 

da actividade casadoira, da big family, foi apanágio de uma certa política. Alguma 

relação deve haver, cuja, desconsigo perceber, para a escolha daquela casa branca. Não 

confundir com a White House. 

O gigantismo dos dólares e dos negócios é uma fascinação, canção do Net King Cole. 

O Nanismo aborrece. Não se vê. 

Comove ver as noivas de alvura vestidas, moçoilas de rosto alegre e comovido, anafa-

das, muitas já devotadas mães, de flor de laranjeira na mão, espécie de flash forword 

cinematográfico a repetir pela enésima vez a primeira noite. Título, em português, 

de outro filme, por acaso com o nome de The Graduate, do  Mike Nichols .É antigo 

(1967), tinha as músicas do Simon and Garfunkel, a Miss Robinson, malandra, e um 

rapazinho, Dustin Hoffman, que se revelou um grande actor. Era e continua baixinho 

mas tenho a certeza de que odiava o nanismo. Agigantou-se na carreira. Parabéns.

O Nanismo aborrece, incomoda quem é obrigado a lembrar-se dele, por uma questão 

de Gigantismo programático, e tem de chamar-lhe, por exemplo, Pobreza Absoluta. 

Mania do Gigantismo: não bastaria chamar só pobreza? Ainda tem de ser Absoluta?!

O único Gigante de que me lembro é o senhor Mondlane, conhecido como o Gi-

gante de Manjacaze, assim, sem rigor etimológico nem correcta ortografia, típica dis-

plicência arrogante e colonial. Contra a sua vontade, por sobrevivência, houve tempo 

em que o senhor Mondlane seguiu os mesmos tristes caminhos voyeuristas da famo-

sa Vénus Hotentonte. Depois estabilizou-se no Restaurante Alfacinha, casado com 

uma portuguesa “nanista” sem querer. A sua estória deu até um romance escrito pelo 

mesmo autor de Os Três Seios de Novélia, Manuel da Silva Ramos de seu nome. Às 

vezes, o Gigantismo é um fardo. É ver alguns países, bancos, políticos, até carros. Nos 

automóveis o problema é mais o estacionamento.

Não vale aqui citar o que vem nas tábuas de Hermes Trismegisto. Chamo Tábulas por 

causa das chamejantes Tábuas da Lei. Seria um desperdício. Como foram gravadas 

a fogo só ficaram na memória de alguns, ninguém as encontra e não há teste de car-

bono 14 que as consiga encontrar. O Hermes dizia que o infinitamente grande está 

no infinitamente pequeno e vice-versa. Ora, batata doce! Ora oximoro atabalhoado! 

Ora que despautério!

O Nanismo é o complexo de inferioridade de um Gigante potencial. Um bom exem-

plo é outro filme, que se chama precisamente The Giant (1957), do George Stevens, 

com a Elisabeth Taylor e o James Dean, puto e piquinino. Sobre cinema, é melhor 

parar por aqui. Estou a andar para trás: The Graduate (1967), The Giant (1957) e 

ainda por cima em ciclo de décadas. 

Nós que vivemos o Gigantismo das Décadas bem sabemos das consequências nanis-

tas a que deram lugar. Não em tudo, não em tudo. 

Confesso, no entanto, que tenho um fraquinho pelo Nanismo. Estou sempre a escre-

ver estas palavras com maiúsculas, outra mania, ou de deferência ou de Gigantismo. 

Talvez por que seja um anão agrada-me saber que cada um de nós tem no seu corpo 

mais de cem milhões de micróbios. Isto para dizer que devemos tratar bem os que 

consideramos doentes de nanismo. É que, às vezes, aborrecem-se, há um distúrbio 

qualquer e lá se vai o nosso Gigantismo.

Será massinguita aqueles que dizem que o Universo, esse Gigante nasceu de uma coi-

sinha maningue piquinina que explodiu? Ou que sem a nanotecnologia não teríamos 

celulares, computadores, possibilidade de fazer endoscopias rectais? Será verdade que 

o Hermes, meu amigo obscuro e hermético, tem razão?

Como nas deliciosas cartas da antiga revista Tempo deixo aqui as minhas dúvidas e 

peço aos leitores que me ajudem nesta minha preocupação.

Nanismo e gigantismo
A 

música “Kongué”, de Jomalu, foi a 
vencedora do prémio para a “Me-
lhor Canção” na 27ª edição do Ngo-
ma Moçambique, parada promovi-

da pela Rádio Moçambique para estimular a 
arte no país. “Sempre me dediquei na execu-
ção do meu trabalho. Agradeço aos meus fãs 
e ao povo moçambicano, que sempre deposi-
tou votos de confiança naquilo que expresso 
com a minha música e espero mais trabalhos 
para o futuro, e conto mais uma vez com a 
colaboração da população deste meu país”, 
disse Jomalu. 
 

O veterano António Marcos venceu o Prémio 

Carreira. António Marcos foi premiado por 

ser um artista dedicado e que participou nas 

últimas 25 edições do Ngoma Moçambique, 

para além de ser visto como um grande con-

tribuinte em músicas para o enriquecimen-

to da arte no país, divulgada principalmente 

pela cadeia de canais da Rádio Moçambique. 

A gala teve lugar no palco do Centro Cul-

tural da empresa Hidroeléctrica de Cahora 

Bassa, HCB, na vila do Songo, em Tete, onde 

também foi premiada a música de outro vete-

rano, “Swivulavula”, de Aniano Tamele, como 

a mais votada no certame. 

Foram ainda premiados os temas “Massin-

guitane”, de Mr. Bow como “Canção Mais 

Popular” e muito rodada na Rádio Moçam-

bique. No rol dos prémios estão a Sizaquel 

(Melhor Voz Feminina) e Amostra Sobrinho 

(Melhor Voz Masculina), Tchacaze (Revela-

ção Feminina), e Belito (Revelação Mascu-

lina). “Não estou arrependida pelo trabalho 

que realizei, pois mostrei que tenho talento 

Veteranos resistem na 
parada musical

e acredito que tenho capacidades e chances 

para ocupar outros melhores lugares nos 

próximos eventos do Ngoma Moçambique”, 

afirma Sizaquel.

Num breve discurso no acto de enceramento 

da 27ª gala de Ngoma Moçambique, o Presi-

dente do Conselho de Administração da Rá-

dio Moçambique, Faruco Sadique, reconhe-

ceu o empenho do júri na classificação das 10 

melhores canções assim como encorajou os 

músicos concorrentes para a criação de mais 

canções moçambicanas que retratem a vida 

comum dos moçambicanos. A.S

António Marcos participa no Ngoma há 25 dos 27 
anos de edições do Ngoma Moçambique

Os irmãos Mia, Fernando e Armando 
Couto lançaram, no dia 16 de abril, 
a Fundação Fernando Leite Couto, 
em homenagem ao seu pai, pelo rico 

contributo nas artes e cultura em Moçambi-
que como editor, jornalista, poeta e divulga-
dor de literatura.

A coincidir com a data de nascimento do pai, 

Mia Couto, um dos filhos do homenageado, 

disse que esta iniciativa foi preparada durante 

dois anos e vai de encontro às pretensões do 

pai, na medida em que quis ver o seu trabalho 

divulgado, e, de certa forma, garantir a conti-

nuidade do seu legado.

Na apresentação à imprensa da ideia e propó-

sitos da instituição, Fernando Amado Couto, 

Mia Couto e Armando Jorge Couto, filhos 

do falecido editor (que fundou e dirigiu a 

Ndjira), afirmaram que ela irá, entre outras 

acções, estimular e apoiar iniciativas e acções 

culturais em defesa da difusão da literatura e 

da arte moçambicana, apoiar novos autores 

Filhos homenageiam pai 
com Fundação

no campo da literatura, promover eventos 

literários, exposições de artes plásticas, deba-

tes, oficinas de criação literária, intercâmbios 

e outras iniciativas conducentes ao engran-

decimento da cultura moçambicana de um 

modo geral.

A iniciativa da Fundação é da família Couto, 

que justifica querer continuar a obra de Fer-

nando Leite Couto enquanto homem de li-

teratura de uma forma particular e de cultura 

e de outros campos da vida do país, uma vez 

que o malogrado foi também poeta e jorna-

lista.

O fundador da Ndjira, editora responsável 

pelo lançamento e divulgação dos livros dos 

principais autores moçambicanos bem como 

pela revelação de muitos jovens talentos, po-

eta, jornalista e professor Fernando Amado 

Couto, faleceu em Maputo há dois anos, sen-

do que desde então a família decidiu-se pela 

criação da fundação que agora o homenageia. 

A instituição será presidida pelo escritor Mia 

Couto, integrando o conselho de fundadores, como administradores, os seus dois irmãos 

Fernando Amado e Armando Jorge.

A materialização da ideia de fundação durou 

dois anos, período durante o qual se esteve 

a preparar , segundo afirmou Mia Couto, as 

questões legais e outras inerentes ao seu fun-

cionamento, que começa formalmente a par-

tir de 16 de Abril, data em que, fosse vivo, o 

seu patrono completaria 91 anos.

Futuramente, a fundação será estendida à ci-

dade da Beira, berço da família Couto. É na-

quela cidade que Fernando Leite Couto, imi-

grante português que com a independência 

optou pela nacionalidade moçambicana (por, A Fundação pretende contribuir para o desenvolvimento das várias vertentes culturais do país

segundo justificou em vida, esta ser também a 

sua pátria), começou a sua vida adulta e nas-

ceram os três filhos. Também na capital de 

Sofala começou a destacar-se no jornalismo 

e na literatura. Dos filhos, Fernando e Mia 

seguiram-lhe a profissão de jornalista, tendo 

este último apostado também na literatura ao 

ponto de tornar-se no escritor moçambicano 

mais premiado e que mais livros publicou.

Em Maputo, para onde se mudou a família, 

Fernando Couto continuou a sua intervenção 

cultural e intelectual, tendo sido jornalista e 

professor na Escola de Jornalismo. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Recentemente foi aprovado o novo salário mínimo no país. Não te-

nho coragem de mencionar devido à discrepância que o mesmo 

carrega comparativamente a um punhado de moçambicanos que 

auferem mensalmente. De que há bastante tempo nunca satisfez 

o custo de vida da maioria de trabalhadores moçambicanos e suas famílias 

todos sabemos. Assunto com barba branca. Falar de salário mínimo é tratar 

de um assunto que causa enorme tristeza para muitos trabalhadores nacio-

nais. E aqueles que recebem menos que o salário mínimo, não imagino que 

sentimento carregam. 

Quando o SAVANA divulgou uma notícia sobre a tabela salarial da Di-

recção-geral do INATTER, onde a respectiva Directora-geral recebe um 

salário líquido de quase meio milhão mensal, o Ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos Mesquita, que conversa com Francisco Rodolfo, 

ex-funcionário do Ministério dos Transportes e Comunicações, disse que 

estava a par das informações que circulam sobre a má aplicação de tabelas 

salariais, tendo de imediato encomendado uma sindicância para averiguar 

a veracidade dos factos e ter uma clareza sobre o real problema. Ambos 

parecem concordar que o Jornal SAVANA  tinha razão. Agora, a Directora-

-geral do INATTER,  Ana Manuel Matusse Dimande, caiu.

Quem também caiu foi Flávia Zimba, antiga Directora do Gabinete da ex-

-Primeira Dama do país, Maria da Luz Guebuza. Agora quem está no car-

go é a Fernanda Teixeira que dirige o Gabinete da Primeira Dama, Isaura 

Nyusi. Esta coisa de mudanças de presidentes dá nisto. Melhor é encarar as 

vicissitudes da vida com um sorriso. É o que estas mulheres fazem.

É preciso encarar a vida com um sorriso. Então, as mudanças não serão 

tão drásticas. Parece muito difícil encararmos as mudanças. Quando nos 

habituamos à monotonia, chegada a mudança parece que perdemos o norte. 

Quem não encara a mudança com alegria é Cidália Chaúque, antiga Go-

vernadora da província de Nampula, que escuta Victor Borges, actual Go-

vernador da Província das muthianas horera, com cara de poucos amigos.

Para percebermos melhor esta coisa de mudanças de cargos e coisas pare-

cidas, vejam a imagem que o fotojornalista Alfredo Mueche está a captar. 

Está a tirar a foto ao Tarcísio Baltazar Buanahagi, antigo assessor do gabi-

nete do ex-Primeiro Ministro, Alberto Vaquina, que sorri para foto enquan-

to Celina Henrique prefere manter o semblante. Não há motivo para sorrir?

Os que têm motivos para sorrir fazem-no com bom gosto. Mesmo com as 

mudanças que tiveram na vida não deixaram de ver as coisas com alegria. 

Depois de terem desempenhado vários cargos em empresas de rádio e te-

levisão do país, agora preferem fazer outras coisas. Refiro-me ao António 

Schwalbach e Manuel veterano. António Schwalbach agora gosta de pescar. 

Quem aceita as mudanças tem um espaço de manobra para fazer o que 

gosta e sorrir. 

Quedas e ascensões
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Foto de Mauro Vombe

O 
ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos 

Mesquita, mandou ces-

sar funções a directora do 

-

Manuel Matusse Dimande, uma 

semana depois do escândalo sa-

larial despoletado pelo SAVANA. 

foi indicada a directora Provincial 

dos Transportes e Comunicações 

Ana Dimande deixa o cargo que 

ocupava desde 2013, no meio de 

barulho derivado da gestão pouco 

criteriosa dos fundos da institui-

ção.

A exoneração de Ana Dimande 

foi confirmada por Carlos Mes-

quita que, no entanto, negou que 

a decisão tenha a ver com a con-

fusão que reina dentro da institui-

ção.

Como é hábito na retórica go-

vernamental, Mesquita disse que 

a exoneração de Dimande visa 

introduzir uma nova dinâmica e 

enquadra-se no processo normal 

de mobilidade de quadros.     

-

se Dimande foi notícia pelo facto 

de estar a implementar uma tabe-

la salarial que favorecia a si e ao 

Ganhava um salário mensal de quase 500 mil meticais

Directora do INATTER exonerada

respectivo staff de direcção con-

trariando a directiva conjunta dos 

ministérios das Finanças e Trans-

portes e Comunicação, que intro-

duziu uma nova tabela salarial em 

Setembro do ano passado. Ana 

Manual Matusse Dimande tinha 

direito de auferir mensalmente 

168 mil meticais. Porém, através 

de mecanismos pouco claros, con-

seguia auferir um total de 456.288 

meticais mensalmente, muito 

perto de seis milhões de meticais 

por ano. Ao que o SAVANA apu-

rou, Dimande deverá ser 

obrigada a devolver aos 

salários que recebeu inde-

vidamente.  

-

má gestão, pois por diver-

sas vezes, a instituição não 

canalizou as receitas para 

a recebedoria da fazenda e 

os pagamentos a terceiros 

eram feitos via cheque e 

emanam as leis no apare-

-

-se as constatações de 

Carlos Mesquita na visita 

que efectuou à instituição.

Carlos Mesquita confrontou-se 

com uma situação em que o siste-

ma informático de cartas de con-

dução era gerido por 222 pessoas 

enquanto que o normal devia ser 

de menos de 50 pessoas.

-

denou o encerramento de 75 con-

tas bancárias da instituição, cor-

tou o acesso à gestão do sistema 

informático das cartas de condu-

ção, assim como eliminou o paga-

mento em numerário nos  balcões. 

faz gala em ser um banco conservador, depois de um decepcionante 

2013, voltou aos lucros assinaláveis, crescendo mais de 27%, vulga-

rizando as imparidades para as décimas, mesmo vendo a carteira de 

crédito acima dos 20%. Um bom começo para o novo timoneiro ni-

geriano, apesar dos resultados ainda serem da responsabilidade do 

antecessor que agora se adapta às turbulências do país dos kambas.

dos gestores lusitanos no banco que quer disputar a “Champions Le-

ague” decidiu mudar de camisola e foi para o banco do antigo “gestor 

modelo”. Mais rápido que nas transferências de meio de época no 

futebol, o administrador “pepe rápido” meteu carta na sexta e na terça 

ser um estudo de caso para os senhores dos fatos escuros do banco 

regulador na baixa da capital.

os jovens da frel queriam lavar roupa suja e começar dar o exem-

plo de limpeza da casa acabando com o rocambolesco nepotismo 

que levou à decapitação da organização no Chimoio. Como o novo 

timoneiro não quer parecer o “mau da fita”, apesar de haver casos 

cabeludos de má gestão de mola, lá conseguiu impor uma moratória 

até ao fim do ano quando um congresso promete pôr tudo em pratos 

limpos.

um governo remendado entre compromissos de velho e novo reflec-

tiram-se num pobre documento sobre a visão para os próximos cinco 

anos. Mesmo com algumas poucas estrelas a mostrarem-se como 

promessas, o governo foi presa fácil para o fogo de barragem da opo-

-

consensos.

-

lá terão os escribas de andar a pesquisar o passado escolar do tribuno, 

que pensa ter dotes de oratória mais uma malfadada cabine dupla de 

uma marca cuja representação anda em grandes falatórios nas redes 

-

verdinhas. A dar a cara, apenas o ministro do sector e o empresário 

da terra onde chifre de rinoceronte é rei.

boss do país dos cunhados. Certamente esquecido que o papá gozou 

largos anos de hospitalidade em Moçambique nos tempos da luta, 

trata de lançar veneno contra os moçambicanos emigrantes e outros 

que, nas suas palavras, “querem tomar tudo no nosso país”. Deve ser 

cinco mulheres do seu progenitor ...

para a organização que dizem que é deles, mas que se preocupa so-

bretudo com as hossanas veladas à Casa Branca da ex-Pereira do 

Lago. Foi preciso recorrer aos alunos de uma escola para dar um 

bocadinho de presença numa cerimónia que nem os planos fechados 

de tv ajudaram à festa.

cartão a um dos do grupo, mesmo não sendo jornalista. Seguramente 

é obra a disputar firmemente o título cimeiro da língua mais viril no 

polimento da bota.

Em voz baixa
-

cribas do sector estatal são elegíveis para outro organismo do sector 

que dizem ter pretensões a regulador. Depois espantam-se quando 

vêm as perseguições ...
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O 
Standard Bank, um dos 
big five do sector bancário 
em Moçambique,  regis-
tou, no exercício de 2014, 

um lucro líquido de 1,578 mil mi-

lhões de meticais, o equivalente a 

um crescimento de 27%.

Segundo o administrador delega-

do do Standard Bank, o nigeriano 

Chuma Nwokocha, “a excelente 

performance financeira do Banco”, 

em 2014, resulta do forte desem-

penho das linhas de produtos em 

todas as unidades de negócio.

Nwokocha, que falava esta terça-

-feira em Maputo, durante a ce-

rimónia da apresentação dos 

resultados do banco e do novo ad-

ministrador delegado, indicou que 

em 2014, a carteira de crédito re-

gistou igualmente um crescimento 

significativo de 21 por cento, tendo 

atingido 22,9 mil milhões de meti-

cais, contra 18,9 mil milhões alcan-

çados em 2013.  

Chuma Nwokocha, com uma ex-

periência de 20 anos no sector fi-

nanceiro, dos quais 15 passados em 

Moçambique, substitui António 

Coutinho que foi despachado para 

Angola para assumir as mesmas 

funções no Standard Bank.

Standard Bank regista lucro recorde
“Apesar do crescimento da carteira 

de crédito, as imparidades redu-

ziram em 40 por cento, tendo fe-

chado com um rácio de perdas de 

crédito de apenas 0,84 por cento, o 

que constitui uma clara evidência 

da melhoria do perfil de risco da 

carteira de crédito do Banco”, pre-

cisou Gamezgani Neba, o malawia-

no que chefia a direcção financeira 

do Standard Bank em Moçambi-

que.

Por outro lado, os custos do Banco 

cresceram 17 por cento em relação 

ao exercício de 2013, como reflexo 

do nível de investimentos que esta 

instituição bancária incorre para 

fortalecer a sua posição competitiva 

e adquirir massa crítica.

Neste contexto, Neba frisou que 

foram realizados importantes in-

vestimentos em produtos e canais 

de distribuição, processos internos, 

melhoria das competências dos co-

laboradores, retenção de talentos, 

bem como o aumento do quadro de 

pessoal, para fazer face às futuras 

oportunidades de crescimento. 

O chamado crédito malparado, 

umas dores de cabeça dos bancos 

em Moçambique, registou melho-

rias significativas em 2014 ao fixar-

-se nos 0.8%, depois de ter estado 

nos 2.61% em 2013.  

“Houve um trabalho forte para 

cortar a imparidades de crédito. 

Investimos forte na gestão da nossa 

carteira de crédito e em processos 

para que os nossos clientes sintam-

-se satisfeitos”, sublinhou Chuma 

Nwokocha.

Os gestores do Standard Bank fi-

zeram notar que a diversificação de 

receitas tem sido uma das grandes 

apostas do Banco, que desenvolveu 

projectos relevantes, visando in-

crementar a sua rede de agências, 

ATMs, terminais POS, maior pe-

netração de produtos novos, forte 

desempenho da banca de seguros 

e ainda a introdução de novas fun-

cionalidades no Mobile Banking, 

para além do reforço da reputação 

do banco, com a campanha de cele-

bração dos 120 anos de sua implan-

tação em Moçambique.

“A visão do Standard Bank para os 

próximos anos é fortalecer a já só-

lida reputação como um banco de 

eleição e referência inquestionável 

em termos de serviço ao cliente, 

bem como ética e profissionalismo 

na condução de negócios. Para tal, 

o banco vai continuar a financiar 

a economia e a ser relevante para 

cada moçambicano, através da im-

plementação de projectos sociais 

nas comunidades onde está inseri-

do”, sublinhou Chuma Nwokocha.

O 
grupo Entreposto, 
uma empresa com 
capitais portugueses 
que opera em Mo-

çambique na área do comér-
cio e distribuição de viaturas 
automóveis e máquinas in-
dustriais, inaugurou recente-
mente o novo edifício sede, 
avaliado em mais de nove mi-
lhões de dólares.

Falando naquela ocasião, o 

PCA do Grupo Entreposto, 

Nuno Sousa afirmou: “a estra-

tégia sólida de crescimento do 

Grupo Entreposto passa pela 

aposta em novas empresas 

de sucesso nas mais variadas 

áreas de actuação, conforme 

oportunidades de mercado 

que detectamos. Paralelamen-

te, investimento na melhoria 

das nossas instalações e servi-

ços ao longo de todo o territó-

rio, o crescimento deriva aci-

ma de tudo do compromisso 

Entreposto inaugura nova casa
que temos com Moçambique.”

Por sua vez, o ministro da Indús-

tria e Comércio, Ernesto Tonela, 

felicitou o Grupo Entreposto pela 

materialização desta exemplar ati-

tude de trazer um novo ambiente 

de trabalho e realçou: “esta nova 

infra-estrutura vai repercutir-se em 

nova dinâmica na forma de prestar 

atendimento ao público, aspecto 

que vai impulsionar o crescimento 

do sector privado produtivo mo-

çambicano nos diversos ramos de 

actividades em que a Entreposto 

está presente”.

O grupo Entreposto está em Mo-

çambique desde 1943 e conta ac-

tualmente com um total de 1350 

trabalhadores em todo o país, tendo 

apostado em investir em várias áre-

as de actividades, desde a distribui-

ção automóvel, imobiliário, aluguer 

de equipamentos, máquinas, siste-

mas de informação, turismo, rent-

-a-car, madeira e florista e gestão de 

arquivos. 

(Elisa Comé)
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Decorreu nos dias 08 e 09 
de Abril o seminário sobre 
os resultados do projecto 
Carbono do Mangal do 

Delta do Rio Zambeze. O projecto 
foi financiado pelo Governo dos 
EUA, através da sua Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvol-
vimento Internacional (USAID) 
e realizado pelo Serviço Florestal 
dos EUA (USFS).

O objectivo dessa pesquisa é de au-

mentar a capacidade no país para 

prosseguir este tipo de avaliação 

florestal. No decurso dos três anos 

do empreendimento, esses objec-

tivos foram realizados por meio 

de acções de formação, seminários 

e duas importantes campanhas de 

amostragem em pesquisa de cam-

po. O trabalho documentou que os 

mangais do Delta do Rio Zambeze 

contêm, em média, 472 toneladas 

de carbono por hectare, estando 

EUA financiam pesquisa de 
carbono em Moçambique

cerca de 45-74% daquela reserva 

nos solos, e o restante na vegetação 

florestal. Os investigadores também 

determinaram que a área de mangal 

no Delta do Zambeze aumentou 

aproximadamente 4 mil hectares ao 

longo dos últimos 20 anos.

Falando na abertura do seminário, 

o Director da USAID em Moçam-

bique, Alex Dickie, enfatizou não 

só a importância das florestas de 

Moçambique, mas também a cria-

ção de capacidades nacionais para 

monitorar e proteger extensões sig-

nificativas de mangais do país.

“As florestas de mangal também 

estão entre os habitats mais amea-

çados do mundo. Moçambique tem 

uma das maiores redes de florestas 

de mangal em África e está a fazer 

grandes progressos para proteger 

este importante habitat”, disse Alex 

Dickie.

Os cientistas do projecto na UEM 

tiveram também sucesso ao recebe-

rem um financiamento competitivo 

da Fundação Nacional da Ciência 

dos Estados Unidos para instalar 

um laboratório de análises de car-

bono que já está pronto para apoiar 

os projectos em curso. O seminário 

de encerramento incluiu a apresen-

tação dos resultados do projecto, a 

explicação dos conjuntos de dados 

disponíveis e uma sessão de ins-

trução sobre métodos de pesquisa 

de campo e análise dos dados. To-

dos os dados colectados durante o 

projecto serão fornecidos à DNTF 

para serem incluídos no inventário 

florestal nacional actualmente em 

curso.

O projecto resulta da colaboração 

entre o WWF-Moçambique, a 

Direcção Nacional de Terras e Flo-

restas (DNTF) de Moçambique, a 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM), o WWF-Alemanha e os 

USFS. (Elisa Comé)

Realizou-se na semana pas-
sada no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, a 
cerimónia de entrega de 

manuais a 22 mulheres que fazem 
pequenos negócios. As mesmas fo-
ram formadas em matérias de Ges-
tão Empresarial, um projecto da 
MULEIDE, (Associação Mulher, 
Lei e Desenvolvimento) em par-
ceria com o Ministério do Género, 
Criança e Acção Social, co-finan-
ciado pela embaixada da França.

Segundo Guillaume Thieriot, da 

embaixada da França, ao apoiar 

a MULEIDE, na sua acção com 

vista a apoiar as mulheres que de-

sejam iniciar o seu próprio projecto 

de negócio, a embaixada da França 

tem a convicção, através dessa for-

Mulheres formadas em matéria 
de gestão empresarial

têm essas capacidades de se libertar 

devido à falta de autonomia finan-

ceira. Assim sendo, esse projecto da 

MULEIDE junto com o ministé-

rio da Mulher, Género e da Crian-

ça, irá fazer com o grupo de mulhe-

res que já exercem uma actividade, 

sejam capacitadas e recebam dicas, 

treinamento e formação necessária 

para poder exercer a actividade que 

já têm.

Elisa Mutisse, do Ministério do 

Género, Criança e Acção Social, do 

departamento da família, também 

uma das formadoras dessas mu-

lheres, afirmou: “é um ganho para 

as mulheres participarem desse 

tipo de iniciativas porque apoiam 

de uma forma directa e dirigida 

as mulheres, que sabemos pelos 

dados, são maiores detentoras de 

capital, no entanto em termos de 

documentação são casos que não 

se pode provar devido às metodo-

logias que as mulheres usam. Com 

essa formação, elas poderão passar 

as suas experiências para outras 

mulheres que também pretendem 

fazer as mesmas actividades.”

Estas formações começaram em 

Janeiro com duas fases, que no 

fim da formação culminaram com 

a entrega do manual. E estamos a 

ter resultados positivos porque cada 

história de sucesso de cada uma 

dessas mulheres será documentada. 

As mulheres já formadas estão ten-

do acompanhamento e serão inclu-

sas noutros projectos tais como gé-

nero, violência e nutrição para que 

participem activamente na vida do 

país, acrescentou a formadora Elisa 

Mutisse. 

(Elisa Comé)mação, de que estará a 

contribuir para o me-

lhoramento da situa-

ção das mulheres e na 

redução das desigual-

dades. E também de 

consciencializar as mu-

lheres da necessidade 

de serem independen-

tes financeiramente, 

sendo necessário para 

tal  apropriar-se desses 

recursos e estarem mais 

conscientes das suas 

próprias habilidades.   

O nosso objectivo é 

apoiar projectos que 

vão aumentar a capa-

cidade de cada um de 

poder escolher sua vida, 

seu destino. E sabemos 

que muitas vezes mu-

lheres vítimas de vio-

lência doméstica não 

Maputo recebe novos 
Txovas a partir do 
dia 16 de Abril. O 
objectivo é vender 

fruta em estado líquido aos 
consumidores moçambicanos. 
Assim, à tradicional fruta dos 
Txovas vão juntar-se os novos 
sumos da Compal. 

Segundo Filipa Neves, respon-

sável de Marketing da Compal, 

“o recurso aos Txovas é uma for-

ma de trabalharmos o mercado 

de proximidade. Os Txovas são 

um importante símbolo da tra-

dição moçambicana e permi-

tem-nos comunicar e estar mais 

perto do consumidor”.

Numa primeira fase, a Com-

pal vai distribuir 10 Txovas nas 

principais ruas da cidade de 

Maputo. Os consumidores vão 

Compal adere à tradição 
e transforma Txovas em 
lojas de conveniência

poder provar os sumos de fruta 

da Compal e comprovar que se 

trata de verdadeira fruta em es-

tado líquido. 

A Sumol+Compal é uma em-

presa de referência mundial 

no mercado de sumos e bebi-

das refrescantes e está presente 

em mocambique, desde 2013, 

a fábrica da Sumol+Compal 

em Boane é a primeira uni-

dade industrial do grupo 

Sumol+Compal fora de Por-

tugal. 

Com um investimento supe-

rior a 10 milhões de dólares em 

Moçambique e com a criação 

de mais de 80 postos de traba-

lho, esta é uma empresa que se 

preocupa em colocar os mais 

elevados padrões de qualidade 

em tudo o que faz. 

(Elisa Comé)

Realizou-se nesta segunda-
-feira, no Hospital Cen-
tral de Maputo (HCM), 
a cerimónia de celebração 

da Acreditação pela norma ISO 

15189 do Laboratório Nacio-

nal de Referência da Tuberculose 

(LNRT), do Instituto Nacional 

de Saúde. A cerimónia foi dirigida 

pela Dra. Nazira Abdula, Ministra 

da Saúde. 

Falando naquela ocasião, a ministra 

da Saúde, Nazira Abdula, afirmou: 

“a acreditação por esta norma de 

qualidade constitui o mais elevado 

reconhecimento internacional, da 

competência técnica e de gestão 

de qualidade que pode ser atribu-

ído a um laboratório médico. Com 

o efeito, o MISAU dá um passo 

significativo no reconhecimento da 

melhoria de qualidade da prestação 

de serviços de saúde que o sector 

presta ao povo moçambicano”. 

Esta acreditação é também um 

marco histórico no âmbito dos 

esforços do MISAU com vista ao 

LNRT reconhecido 
internacionalmente

controlo da Tuberculose em Mo-

çambique, uma doença com peso 

importante na saúde pública. 
O Programa Nacional de Controlo 
da Tuberculose passa a contar com 
serviços de referência laboratorial 
do mais elevado padrão de qualida-
de a nível global. 
A ministra também referiu que a 
preparação deste laboratório foi um 
processo complexo e difícil. Ten-
do iniciado em 2011, quando este 
laboratório foi seleccionado para 
participar do programa nacional 
de acreditação de laboratórios do 
MISAU, conhecida como Fogela. 
Igualmente, fez parte da iniciativa 
SLIPTA, que conta com o alto pa-
trocínio da Sociedade Africana de 
Medicina laboratorial e da Organi-
zarão Mundial da Saúde, organis-
mos que envolvem 250 laboratórios 
do continente.  
O LRNT do Instituto Nacional 
de Saúde é o primeiro a atingir a 
acreditação internacional, abrindo 
caminho para outros laboratórios 
a nível nacional e do continente 
africano que perseguem o mesmo 

objectivo. (Elisa Comé)
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O 
Secretário de Estado de 

Cooperação e Chefe da 

Diplomacia Cultural do 

Reino da Espanha, Jesus 

Garcia, e o ministro da Cultu-

ra, Silva Dunduro, encontraram-

-se nesta quarta-feira em Maputo. 

Este encontro tinha como objectivo 

principal reafirmar a fortificação 

da cooperação e intercâmbio entre 

Moçambique e Espanha e fazer 

a avaliação do impacto das acções 

levadas a cabo, o grau de execução 

dos programas em curso e projectar 

os próximos passos de cooperação 

entre os dois países nos próximos 

anos.

Falando naquela ocasião, Jesus 

Gracia destacou a importância 

da contribuição espanhola para o 

funcionamento do departamento 

(financiamento do seu plano estra-

tégico) e os projectos actuais de for-

mação e de protecção do patrimó-

nio arquitectónico da Ilha do Ibo.

“A Espanha tem grande quantida-

de de empresas turísticas e neste 

Moçambique e Espanha 
reforçam cooperação  

âmbito vê a oportunidade de com-

partilhar a experiência com Mo-

çambique, visto que este país tem 

a natureza, cultura e para atrair tu-

ristas muitos importantes, daí que a 

embaixada ofereceu apoio técnico e 

financeiro a Moçambique”.

Por sua vez, o ministro da Cultu-

ra referiu: “com o apoio técnico 

institucional que a Espanha está a 

oferecer, serão constituídos grupos 

de equipas para trabalhar em áreas 

específicas. Como sabemos, há um 

interesse particular para trabalhar 

na ilha do Ibo como ponto de par-

tida para o resto de desenvolvimen-

to do turismo e da cultura na zona 

norte do país. Vamos ainda aprovei-

tar o que existe para disseminação 

ao longo do país, concretamente no 

que tange à formação em diploma-

cia cultural. Essa bibliografia sobre 

turismo que Espanha nos ofere-

ceu hoje vai ajudar sobretudo aos 

estudantes, pois é sabido por nós 

que existe défice de bibliografia no 

campo do turismo em geral, e esse 

apoio vai ser mesmo fundamental.”  

(Elisa Comé)

Assinala-se no cor-
rente ano o vigési-
mo aniversário dos 
Prémios CNN Mul-

tichoice African Journalist. 
Desde 1995 que este prémio 
tem encorajado os jornalistas 
africanos a criarem conteú-
dos dedicados a um público 
africano. A competição que 
já premiou e prestigiou vários 
jornalistas do continente, in-
clusive jornalistas moçambi-
canos, tem crescido em tama-
nho e estatuto, revelando-se 
no mais importante evento 
da imprensa africana.

Na sua intervenção sobre o 

aniversário do Prémio do Jor-

nalismo Africano da CNN 

Multichoice, Tony Maddox, 

Vice-presidente Executivo e 

Administrador da CNN In-

ternational, afirmou: “é com 

um imenso orgulho que cele-

bramos o 20º aniversário dos 

CNN MultiChoice African 

Journalist Awards. Vinte anos 

a encorajar a excelência no 

jornalismo em todo o conti-

nente tornaram estes prémios 

os melhores a honrar a pro-

fissão de jornalista em África. 

Assisti em primeira mão o 

tremendo crescimento em es-

Prémio CNN Multichoice 
African Journalism celebra 
Vigésimo Aniversário

tatuto e prestígio da competição e 

2015 promete ser mais um ano de 

trabalhos notáveis.”

Na sua intervenção Tim Jaco-

bs, presidente do Conselho de 

Administração da MultiChoice 

Africa, afirmou: “continuamos a 

deslumbrar-nos com o extraor-

dinário talento dos jornalistas do 

nosso continente e reafirmamos a 

nossa dedicação em contribuir para 

o desenvolvimento dos meios de 

comunicação em África. Estes pré-

mios atingiram um marco notável 

e são reconhecidos como os mais 

prestigiados prémios de imprensa 

do continente; esta celebração de-

corre em paralelo com os 20 anos 

de funcionamento da MultiChoice 

em muitos países. Contamos com 

mais um ano de grandes histórias 

que demonstram excelência jorna-

lística.”

Ainda esta semana, a CNN Inter-

national e a MultiChoice apresen-

tam oficialmente os CNN Mul-

tiChoice African Journalist 2015 

Awards, em reconhecimento de 

trabalhos jornalísticos nas seguin-

tes categorias:

de Tecnologia e Inovação

-

cios

-

neralistas Francófonas

Infra-estrutura 

Mohamed Amin

Medicina

-

neralistas em Língua 

Portuguesa

Imprensa

Desportiva

Banco: African Develop-

ment Bank 

Impacto da Empresa: 

The Coca-Cola Com-

pany 

Para este ano, os finalistas 

de 2015 participarão num 

programa que incluirá um 

fórum multimédia e opor-

tunidades de relacionamento 

com jornalistas seniores, edi-

tores, líderes de negócios e 

proprietários de cadeias no-

ticiosas de todo o continente, 

culminando numa cerimónia 

de gala de entrega de pré-

mios que decorrerá mais tar-

de, ainda este ano. 

A 
Confederação das As-
sociações Económicas 
de Moçambique (CTA) 
acaba de manifestar pre-

ocupação com o baixo volume de 
exportações para o Brasil, que ac-
tualmente não ultrapassa a barreira 
de 1%. Este nível, segundo a agre-
miação de empresários moçambi-
canos, revela que as empresas na-
cionais têm apostado pouco na sua 
internacionalização.

Segundo Agostinho Vuma, vice-

-presidente da CTA, que falava 

durante a cerimónia de abertura do 

Seminário sobre Oportunidades de 

Negócios entre Brasil e Moçambi-

que, havido nesta segunda-feira, em 

Maputo, para reverter este desfavo-

rável cenário, as empresas nacionais 

devem apostar na sua capacidade 

técnica e financeira, para competir 

em pé de igualdade com as estran-

geiras que investem no País. 

Ainda de acordo com Agostinho 

Vuma, é necessário que os investi-

mentos que têm sido feitos no País 

beneficiem, em primeiro plano, ao 

empresariado nacional, o que pode 

Exportações para o Brasil 
em níveis preocupantes

ser feito através de parcerias, con-

sórcios e transferência de tecnolo-

gias, pois só assim é que serão cria-

dos mais postos de trabalho. 

Sobre o seminário, organizado pela 

Câmara de Comércio, Indústria e 

Agropecuária Brasil-Moçambique, 

o vice-presidente da CTA consi-

derou que o mesmo constitui uma 

“excelente oportunidade para a tro-

ca de experiências entre empresá-

rios dos dois países, cujas relações 

comerciais têm vindo a crescer nos 

últimos tempos”. 

“Moçambique tem um manancial 

de potencialidades económicas, 

com destaque para a recente des-

coberta e início de exploração de 

recursos naturais, o que o torna um 

destino de elevadíssimos volumes 

de investimentos. Já o Brasil possui 

uma vasta experiência de cresci-

mento e de fortalecimento da classe 

empresarial, pelo que, encorajamos 

que haja transferência de conheci-

mento diverso, particularmente no 

agro-negócio e manufacturas”, afir-

mou Agostinho Vuma. 

Por seu turno, Sabrina Ferraz, di-

rectora regional da Câmara de Co-

mércio, Indústria e Agropecuária 

Brasil-Moçambique, fez saber que, 

entre 2009 e 2013, as trocas comer-

ciais entre os dois países cresceram 

34.8%, tendo o investimento bra-

sileiro executado em Moçambique 

ascendido aos 9.5 biliões de dólares 

norte-americanos na última déca-

da. 

Moçambique é um dos maiores 

parceiros comerciais do Brasil a ní-

vel de África, ultrapassando a mé-

dia de exportações do Brasil para o 

resto do mundo, que se situam nos 

27%, explicou Sabrina Ferraz, que 

também destacou o facto de os dois 

países terem assinado em Março 

último um acordo de cooperação 

e facilitação de investimentos, que 

visa alavancar a internacionalização 

de empresas.

Importa realçar que o Seminário 

anual sobre Oportunidades de Ne-

gócios entre Brasil e Moçambique 

insere-se no âmbito da Semana 

do Brasil em Moçambique, edição 

2015, e conta com a participação de 

cerca de 40 representantes de em-

presas brasileiras que vêm conhecer 

as oportunidades de negócio que o 

País tem a oferecer.

A 
Fundação Universitária 
para o Desenvolvimento 
da Educação (FUNDE), 
um organismo da Univer-

sidade Politécnica, procedeu, se-

mana passada, à entrega parcial da 

Escola Primária Completa 25 de 

Junho ao Conselho Municipal de 

Maputo, depois de efectuar obras 

de reabilitação e apetrechamento 

das salas de aula e ao bloco admi-

nistrativo.

A reabilitação resulta de uma par-

ceria firmada em 2010, entre a 

FUNDE e o Município, e tem 

como objectivo implementar um 

novo modelo de gestão em cin-

co escolas, elevando os padrões de 

qualidade e desempenho, fazendo 

com que se equiparem às privadas.

Intervindo na cerimónia, o Presi-

dente da FUNDE, Lourenço do 

Rosário, explicou que esta parceria, 

a primeira do género na área da 

Educação, enquadra-se no âmbito 

da transferência de funções e com-

petências de gestão das escolas pri-

márias do Governo da Cidade de 

Maputo para a edilidade. 

“Queremos implementar as nos-

sas práticas de gestão privada nas 

escolas públicas, fazendo com que 

os docentes possam participar nos 

nossos planos de formação, per-

mitir que os alunos façam parte 

das nossas actividades de desporto 

e cultura. Vamos interagir com o 

Município para que os pais, encar-

regados de educação, comunidade, 

agentes económicos locais, entre 

FUNDE entrega escola 
ao Conselho Municipal 
de Maputo

outros intervenientes olhem para 

esta escola como um modelo a se-

guir no meio de tantas que existem 

à volta”, afirmou o Presidente da 

FUNDE. 

Já o Presidente do Conselho Mu-

nicipal de Maputo, David Siman-

go, congratulou a iniciativa da 

FUNDE e referiu que a mesma vai 

permitir que os alunos aprendam 

em melhores condições e num am-

biente são.  

“A Fundação Universitária para 

o Desenvolvimento da Educação 

compreendeu o alcance da descen-

tralização da gestão das escolas pri-

márias e colocou-se à disposição do 

Conselho Municipal de Maputo 

para prestar o seu contributo neste 

domínio, emprestando a sua expe-

riência”, disse David Simango. 

A intervenção da FUNDE na 

Escola Primária Completa 25 de 

Junho consistiu na construção do 

muro de vedação, aquisição de car-

teiras, reabilitação e pintura de três 

blocos de salas de aula e do admi-

nistrativo, revisão da instalação 

eléctrica, substituição da anterior 

cobertura e colocação de tecto falso, 

montagem de dois tanques de água 

de 2.500 litros cada, melhoramento 

dos campos de actividades e dos sa-

nitários, colocação de rampas para 

deficientes, entre outras obras. 

De salientar que a Escola Primária 

Completa 25 de Junho, localizada 

no bairro 25 de Junho, distrito Mu-

nicipal KaMubukwana, lecciona da 

1ª à 7ª classe e tem um universo de 

925 alunos, assistidos por 23 pro-

fessores.


