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Ministro da Defesa fala da crise com a Renamo
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O 
ministro da Defesa Na-

cional (MDN), Ataná-

sio Salvador M`tumuke, 

disse em entrevista ao 
SAVANA que o Acordo Geral 

de Paz (AGP), assinado no dia 

4 de Outubro de 1992, na cida-

de italiana de Roma, fragilizou 

as forças armadas constituídas 

depois da independência nacio-

nal.  Major-General na reserva, 

M`tumuke, um antigo combaten-

te da Luta Armada de Libertação 

Nacional e, por muito tempo, um 

dos delfins militares de Samora 

Machel, entende que a pacifica-

ção de Moçambique não podia 

significar a destruição do exérci-

to. Lembrou que no mundo hou-

ve várias situações de países em 

conflito, mas que finda a guerra 

não se desorganizou o exército 

para formar um novo. Na mesma 

entrevista, Salvador M`tumuke 

fala das ameaças da Renamo e diz 

que as mesmas não constituem 

nenhum perigo para a soberania 

nacional.  Visto como um dos 

elementos do “núcleo duro” de 

Filipe Nyusi, contudo não pro-

priamente belicista, apesar de 

ser um militar, muito respeitado 

entre os seus pares, M`tumuke 

garantiu que o Governo não vai 

forçosamente desarmar a Rena-

mo, “a natureza é que se encarre-

gará de fazer justiça”.

O senhor foi um dos protago-

nistas da Luta de libertação Na-

cional, que culminou com a in-

dependência nacional em 1975. 

Hoje (25 de Setembro) as Forças 

Armadas completam 51 anos. 

Que momentos lhe marcaram 

durante esses anos?

Entrei na luta de libertação na-

cional em 1966, dois anos depois 

do início da luta, com 16 anos. 

Éramos um grupo de 12 miúdos 

de Cabo Delgado que vinha do 

Instituto moçambicano onde che-

gámos em 1965. Em 1966 chegá-

mos a Nachingwea onde encontrá-

mos uma companhia a treinar há 

um mês. Em princípio eram três 

meses de treinos, mas como che-

gámos no meio, treinámos dois 

meses. A nossa companhia era li-

derada por Eduardo da Silva Nihia 

coadjuvado por Matias Nyuma, já 

falecido. Findos os treinos, fomos 

destacados para a província do 

Niassa. Nihia era chamado por co-

mandante Ntonto que em swahili 

significa baixinho. 

Onde o senhor estava quando a 

luta iniciou?

Estava em Moçambique porque 

o plano inicial era de seguir para 

a escola normal de formação de 

professores indígenas de Imbui, no 

distrito de Mueda, mas não pude 

ir porque foi assassinado um padre 

e aquilo afectou a minha mãe que 

não quis que eu fosse para lá pros-

seguir com os meus estudos.

Ainda há muitas contradições so-

bre onde efectivamente foi dado 

o primeiro tiro. Chai carrega ape-

nas um valor simbólico, um valor 

histórico ou na verdade foi ali 

onde tudo começou?

O primeiro tiro foi de facto no dia 

25 de Setembro de 1964 por vol-

ta das 18/19 horas em Chai e foi 

o general Alberto Chipande que 

dirigiu essas operações. Agora, é 

normal que na tentativa de bus-

ca de protagonismo cada um fale 

o que lhe apetece. Na guerra há 

uma doença que se chama medo e 

não podia não haver do nosso lado 

medrosos, mas hoje podem apare-

cer e dizer que fiz isto ou aquilo e 

quando é devidamente questiona-

do gagueja.   

A história oficial conta que a 1 de 

Agosto de 1974 travou-se uma 

batalha decisiva em Namatil para 

o fim da luta armada, mas há ou-

tras correntes que negam isto, 

alegando que o conflito já havia 

terminado desde Maio do mesmo 

ano. De que lado está a verdade?

Os que falam disso devem ser pes-

soas que não são patriotas e não 

têm auto estima. Namatil era uma 

das sete guarnições que estavam 

ao longo do rio Rovuma. Que são: 

Negumane, Nhazone, Mocímboa 

do Rovuma, Omar que é Nama-

til, Nangade, Pundanhar e Palma 

que  estando em Tanzânia via-se 

a iluminação destes quartéis. Na 

segunda quinzena de Maio, o pre-

sidente Samora ordena Chipande 

para me dar a missão de acabar 

com Omar. Mesmo sabendo que 

era difícil aceitei a missão, porque 

não se nega perante o chefe. 

Preparámo-nos nesse sentido e 

para tal criámos três grupos de re-

conhecimento, compostos por três 

indivíduos. Cada grupo tinha a sua 

direcção, todos iam no mesmo dia 

em direcções diferentes, ao regres-

sar cada um apresentava o seu re-

latório, mas não sabia da existência 

dos outros grupos.

Depois havia uma troca de posi-

ções entre os grupos, mas todos 

eles não se conheciam. Recolhía-

-mos os dados e registávamos para 

ver se este estava a mentir ou não. 

Foram dados que nos garantiram a 

vitória de Omar.

Como isso se efectivou?

Portanto, no dia 28 de Julho fomos 

fazer reconhecimento do comando 

e levámos os comandantes das 

companhias para conhecerem as 

suas posições. 

É preciso notar que onde há guerra 

há aquilo que se chama doença de 

medo e para evitar que o coman-

dante chegasse no terreno e dizer 

que perdeu a direcção da sua posi-

ção, cada um tinha de conhecê-la 

perfeitamente. 

Nesse dia vinham seis helicópte-

ros que vinham abastecer Omar, 

nós estávamos numa elevação e 

ficámos satisfeitos porque tínha-

mos a certeza de que todos aqueles 

mantimentos seriam consumidos 

por nós. Mas, a ideia foi de usar 

o 25 de Abril para fragilizar psi-

cologicamente as tropas coloniais. 

A táctica era de chamá-los e dizer 

“Atenção soldados do exército por-

tuguês, aqui fala Frelimo, todos es-

tão cercados pelas Forças Popula-

res de Libertação de Moçambique. 

No vosso país não existe fascismo, 

foi derrubado no 25 de Abril. Não 

informem o vosso comando por-

que nós controlamos a terra e o 

ar, rendam-se todos.  Cumpriram 

com o apelo e renderam-se”. 

As companhias tinham um total 

de 600 guerrilheiros contra 157 

soldados portugueses, apesar de 

hoje falarem de 137. 

Um antigo militar colonial por-

tuguês escreveu um texto no qual 

dizia que desde Maio de 1974, 

já não havia conflitos armados e 

principalmente em Cabo Delga-

do...

Não é nada disso. Nesse mês de 

Maio o comandante Português 

do sector C de Mueda chama-

do Monteiro, escreveu uma carta 

onde dizia que eles já não queriam 

combater e enviou essa mesma 

carta ao chefe do departamento de 

defesa da província, já falecido. A 

carta foi entregue tardiamente ao 

presidente Samora Machel porque 

já nos tinha dado essa missão de 

atacar Omar. 

Os preparativos e reconhecimen-

tos tinham já iniciado e logo no 

primeiro mês tínhamos todos os 

dados detalhados de que íamos 

ocupar. 

Nessa altura não estavam em cur-

so as negociações rumo aos acor-

dos de Lusaka?

As negociações estavam a decorrer 

secretamente e não tínhamos co-

nhecimento. 

Há criminosos que se es-
condem nas FDS 
Durante dois anos houve um 

conflito entre as tropas governa-

mentais e homens da Renamo. 

Nesse conflito a imagem das 

FADM foi muito banalizada, 

falou-se de tropas que fugiam em 

debandada e sem disciplina. Será 

que podemos confiar nas nossas 

FADM?

Já ouviste dizer que o território 

moçambicano foi ocupado, nem 

que seja um metro pelo inimigo 

desde a proclamação de indepen-

dência nacional? Há razões para 

confiar nas nossas forças armadas.

Mas o líder da Renamo disse 

que eram miúdos mal treinados.  

Vangloriou-se de ter assaltado 

quartéis para levar armas…  

O líder da Renamo não é proi-

bido de falar. Todos sabemos que 

quando abre a boca fala o que fala. 

O jornalista deve ser patriota, não 

deve falar de banalização das nos-

sas tropas. Um ou dois bandidos 

podem fazer emboscada e desapa-

recerem, podem atacar um auto-

carro e matar pessoas. Isso aconte-

ceu e é de difícil controlo.

Actualmente verifica-se que 

muitos jovens vão às FADM 

como uma alternativa ao em-

prego, facto que contribui para 

a degradação dos valores morais 

no exército. O que está sendo fei-
to para que as FADM sejam um 
motivo de orgulho nacional. 
É verdade que não há emprego e 
muitos jovens refugiam-se tanto 
nas  FADM assim como na PRM. 
Muitas das actividades criminosas 
são praticadas por indivíduos que 
requereram para ingressar nestas 
unidades que no fundo não sabe-
mos do seu passado e muitas das 
vezes são bandidos, ladrões e nos 
criam esses problemas. Justamente 
por isso, há duas semanas a PRM 
anunciou a expulsão de cerca de 
671 membros seus. Agora temos 
de passar a fazer análise para poder 
minimizar essa situação. 
Assim, temos de procurar saber 
de onde vem essa pessoa que quer 
integrar as Forças de Defesa e Se-
gurança. 
Já houve casos de alguns militares 
que depois de cumprirem o ser-
viço militar obrigatório (SMO) 
requereram entrar na PRM, al-
guns antes mesmo de terminarem 
faziam-se passar de boas pessoas 
que fundo não são. Para nos pre-
cavermos disso, temos de passar a 
dar informações correctas sobre os 
nossos elementos. 
Aprendemos que a farda militar 
transmite outra postura às nossas 
forças, mas hoje os soldados be-
bem mesmo fardados. O que está 
sendo feito.
A questão que se coloca é a origem 
da pessoa. Alguns pais vêm nos 
pedir para colocarmos os filhos 
na tropa porque não conseguiram 
educar. 
Se um indivíduo não foi bem edu-
cado pelos seus pais, chega a tropa 

e escapam-lhe os ensinamentos, 

este nunca vai deixar essas atitu-

des, mas garanto que estamos a to-

mar medidas. Antes não tínhamos 

polícia militar, agora temos e está a 

trabalhar no sentido de identificar 

seus colegas mal comportados. 

Nos últimos tempos há muitos 

relatos de militares que espan-

cam nas populações ao invés de 

preservarem as forças para com-

bater a integridade territorial. O 

que está sendo feito para colma-

tar esses actos. 

Geralmente batem nas populações 

enquanto estão alcoolizados. Há 

punições severas sim e outros são 

expulsos, acabo de assinar cinco 

despachos de expulsão por com-

portamentos de género. Me-

didas estão sendo tomadas e 

queremos uma imagem que 

dignifique as FADM.

O AGP fragilizou as Forças Armadas 
Por Raul Senda e Argunaldo Nhampossa /Fotos de Ilec Vilanculos

Ministro da Defesa Nacional em discurso directo

Salvador Mtumuke diz o líder da Renamo não é proibido de falar. Todos sabemos que quando abre a boca fala o que fala.
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O AGP fragilizou as Forças 
Armadas 
Logo depois da assinatura dos 

Acordos Gerais de Paz (AGP), 

assistimos uma estagnação de in-

vestimento nas FADM, qual é o 

actual cenário?

O AGP determinava numa das 

cláusulas a extinção das FADM. 

Vocês deviam pegar aí e ter um 

bocadinho de informação de todas 

as guerras no mundo que quando 

terminam assina-se o acordo de 

paz, mas não se extingue as forças 

armadas. 

No nosso caso a ideia era extinguir 

as forças armadas e formar outras 

com base partidária (Governo e 

Renamo). Para além de ter havido 

intenções muito claras dos patrões 

daquele senhor (Dhlakama) por-

que durante as negociações em 

Roma diziam que era preciso ter 

forças armadas porque os países 

da região são vossos amigos (RSA, 

Zimbabwe, Malawi, Tanzânia), 

mas eram vozes dos seus patrões 

que diziam isso. Depois chegámos 

ao acordo de ter uma força com-

posta por 30 mil homens.

Acha que foi um erro criar forças 

armadas compostas por efectivos 

das duas partes?

Não foi, mas o plano foi feito para 

poder enfraquecer as forças arma-

das.

Mas quem são esses patrões?

 Vocês não conhecem? 

Não.

Vocês são cientistas sociais, inves-

tiguem. 

O Acordo Geral de Paz previa 

um exército republicano consti-

tuído por 30 mil efectivos vindos 

das duas partes ora em conflito. 

No entanto, essa cifra nunca foi 

atingida. De lá a esta parte mui-

tos jovens ingressaram nas forças 

armadas. Qual é o efectivo actual 

do exército moçambicano?

Por razões estratégicas não pode-

mos dizer quantos homens temos. 

Quanto ao facto de não se ter 

conseguido atingir a cifra dos 30 

mil homens previstos nos acordos 

Roma, podemos dizer que o prin-

cipal responsável é a Renamo.

Dos quinze mil homens que devia 

entregar apenas apresentou cerca 

de três mil. Um número muito 

abaixo da metade. Entregaram-

-nos esses homens apenas porque 

não tinham mais por razões que 

todos conhecem. 

Mesmo agora, se eles não nos con-

seguem entregar as tais forças resi-

duais é porque não têm. Mesmo a 

paridade que eles reivindicam nas 

forças armadas não estão de con-

dições de responder. 

Ademais, é preciso verificar que 

a guerra terminou em 1992, por-

tanto há 23 anos, pelo que, em 

condições normais todas as for-

ças residuais da Renamo deviam 

estar em idade avançada. Porém, 

até hoje o seu presidente aparece 

nas suas escoltas com seguranças 

jovens, moças gordinhas e bonitas 

bem aprumadas de 23 a 25 anos. 

Isso é estranho.

Onde é que arranja esses jovens? 

Será que está a fazer novos recru-

tamentos?

Não sei, pergunte ao próprio 

Dhlakama onde arranja essas pes-

soas. 

…Mas é da responsabilidade do 

Estado estar a par dessas movi-

mentações tendo em conta que 

até podem pôr em causa a sobe-

rania nacional.

Isso não é problema de Estado. O 

problema está no Acordo de Paz 

que determinou que Dhlakama 

devia ter sua segurança e não es-

pecificou o número de efectivos. 

Por causa dessa lacuna, hoje apare-

ce com cinco seguranças, amanhã 

com 20 e depois com 50 elemen-

tos.

Isso não constitui ameaça?

Não. 

Então que ameaças se colocam à 

soberania nacional?

O que vos posso dizer é que esta-

mos atentos para qualquer ameaça. 

Quer ao nível nacional bem como 

da região.  

Somos membros da SADC e ao 

nível da região temos boa coope-

ração em todas as áreas incluindo 

militar. Há exercícios militares 

constantes como forma de nos 

preparar para garantir a nossa se-

gurança na região. Ao nível da 

SADC estamos organizados no 

sentido de intervir em qualquer si-

tuação num país ou no noutro país. 

O quartel de Morrumbala anun-

ciado pela Renamo não constitui 

ameaça?

Nós não estamos preocupados. 

Aquele senhor quando abre a boca 

fala coisas que nunca se concre-

tizam, só fala para agradar seus 

patrões. Primeiro foi Muxúnguè, 

depois Gorongosa e agora é Mor-

rumbala. 

Aquele senhor não pode montar 

nenhum quartel, porque sabe  que 

isso até pode ser perigoso para 

ele mesmo. Num país não podem 

existir dois quartéis-generais. Só 

há um quartel apenas.       

Qual é a resposta às vozes que 

entendem que as FADM não são 

republicanas nem apartidárias, 

mas obedecem à Frelimo?

Não é possível falar de Moçam-

bique, sem mencionar o nome da 

Frelimo. A Frelimo é que criou as 

Forças Populares de Libertação 

Nacional para lutar contra o siste-

ma colonial fascista português. A 

missão era conquistar a indepen-

dência e depois, a mesma Freli-

mo criou as Forças Populares de 

Libertação de Moçambique. Pelo 

que, o nome da Frelimo está sem-

pre associado à história do nosso 

exército.

Agora, o Acordo de Paz veio com 

algumas especificidades que até 

certo ponto diluíram a essência 

das forças armadas moçambicanas, 

mas eram questões do país que ti-

nham de ser aglutinadas naquele 

momento.

O Governo e a Renamo fundiram 

as suas forças e para acomodar as 

exigências deste grupo criou-se 

as Forças Armadas de Defesa de 

Moçambique. Uma tropa aparti-

dária visto que cumpre apenas or-

dens supremas.

23 anos depois a marca partidária 

está a desaparecer porque de lá a 

esta parte entraram muitos jovens 

que não têm nada a ver com a Fre-

limo, Renamo, MDM ou outro 

partido. Isso só se nota nas posi-

ções de chefia, mas que também 

estão a desaparecer porque vão re-

formando devido à idade. Isso de 

que as forças armadas obedecem 

ordens partidárias é falácia.  

 … Mas a Renamo diz que os seus 

elementos estão a ser expurgados 

das FADM.

Isso não é verdade. Hoje, (quarta-

-feira) patenteamos seis oficiais-

-generais. Nesse grupo tinha 

oficiais vindos do Governo e da 

Renamo. Há pouco foram para re-

serva cinco generais todos vindos 

do Governo, mas vocês nunca fa-

lam disso. Só há barulho quando 

é alguém da Renamo. No exército 

isso de partidos não existe. 

Dos seis patenteados apenas um 

veio da Renamo…

O problema de vocês jornalistas é 

de gostar de contar. 

O que falhou para que a Renamo 

não fosse derrotada militarmente 

na guerra dos 16 anos?

Não sei se quando fala de derrota 

está a dizer que as forças governa-

mentais deviam lutar até conseguir 

neutralizar o último homem da 

Renamo. Vocês esqueceram que 

depois da assinatura dos Acordos 

Gerais de Paz, a Renamo tentou 

ocupar os distritos de Memba, Lu-

gela, Angoche e em tempo recorde 

as forças governamentais recupe-

raram as zonas ocupadas. Foi fácil 

porque havia um alvo concreto. 

Durante a guerra dos 16 anos não 

havia alvos, um grupo de bandidos 

chegava, sabotava e depois fugia. É 

difícil combater sem alvos concre-

tos.

A Renamo, através do seu SG, 

acusou directamente as FADM 

de terem tentado assassinar 

Afonso Dhlakama. Que comen-

tários tem a fazer relativamente a 

este assunto?
Quem garante a segurança do pre-
sidente da Renamo não são aque-
les homens que andam com ele. 
São as Forças Armadas de Defesa 
e Segurança. Pelo que se quises-
sem assassiná-lo podiam ter feito 
há bastante tempo. As Forças de 
Defesa e Segurança não estão para 
assassinar pessoas. Estão para ga-
rantir a ordem, segurança e defesa 
de soberania. São falácias de gente 
sem dimensão do que está a falar.
Acredita que é possível desarmar 
a Renamo à força ou a via é ne-
gocial?
O Governo não precisa de desar-
mar a Renamo e o seu líder forço-
samente. A natureza vai encarre-
gar-se de fazer a justiça. A própria 
idade vai determinar tudo e não 
terão mais habilidades para conti-
nuarem com as suas incursões.
O que pensa de Afonso Dhlaka-
ma? É uma figura incontornável 
na construção de um Estado de-
mocrático em Moçambique?
Para mim Dhlakama não é.
Acha que a indicação de Filipe 
Nyusi para candidato da Frelimo 
e posterior eleição para quarto 
Presidente da República é uma 
recompensa aos makondes pelo 
esforço que fizeram na guerra?
Na Frelimo não se discute questões 

étnicas. Isso não existe na Frelimo. 

Na Frelimo só há moçambicanos. 

Nyusi não foi nomeado, foi elei-

to. Na mesma linha houve outros 

candidatos.
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“O Governo não precisa de desarmar a Renamo e o seu líder forçosamente. A 
natureza vai se encarregar de fazer a justiça”, Salvador Mtumuke
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A NAIMA + organizou, no recinto da FEIMA na cidade de Maputo, 
no dia 19 de Setembro do ano em curso a Quarta Edição da Feira 
das ONGs que trabalham na área da saúde e HIV-SIDA com o lema 
“Juntos por uma saúde de qualidade”. Participaram desta Feira 31 
expositores, sendo 21 ONGs internacionais e 10 nacionais. Compa-
rativamente com o  ano  anterior, este ano houve um aumento em 
14.7% do número de expositores ou seja 56.7% para 2015 contra os 
42% para 2014.  
Nos últimos quinze anos, Moçambique progrediu consideravelmen-
te na área da saúde  tendo  duplicado o número de pessoal de saúde 

-
mero de novas unidades   sanitárias e dos recursos para a saúde , em 
cumprimento do Plano Quinquenal do Governo. O compromisso fei-

-
cão de novas tecnologias como a Carga Viral, a actualizacão da lista 
de medicamentos essenciais, e a vontade manifesta de melhorar de 
forma geral o atendimento humano dos pacientes são factores muito 

em saúde que tem em vista contribuir por uma saúde de qualidade.

nos investimentos  em projetos   de saúde. O orçamento alocado ao 
sector da saúde, por exemplo ainda está abaixo do mínimo de 15% 
recomendado na Cimeira de Abuja em 2001. Não obstante o facto de 
Moçambique ter  aumentado o orçamento no sector de saúde entre 
2014 e 2015 , o país continua a depender  do apoio externo. Por exem-

-
da  por fundos internacionais.

-
do com as necessidades das populações. Só para ilucidar, Maputo 
possui mais médicos do que as províncias da Zambézia e Nampula, 
embora muito mais povoadas. As precárias condições de trabalho 

-

Realizada  IVª Edição da Feira das ONG que trabalham na área de Saúde e HIV.
“Juntos por uma saúde de qualidade”.

balhadores da saúde, por um lado. Por outro lado, os pacientes não são 
tratados  condignamente.
As farmácias das unidades sanitárias do país enfrentam recorrentes rup-
turas de  stock de medicamentos o que obriga aos pacientes à adquirir 
medicamentos mais caros nos serviços privados ou perigosos no mecado 
paralelo; outros ainda optam pelo abandono do tratamento por falta de 
dinheiro.

-
çada   através dos comités de saúde e dos Agentes Polivantes Elementares. 
Contudo, ainda há muito a fazer porque as comunidades ainda não estão 

Os doentes têm que desempenhar um papel activo nos seus cuidados e na 
elaboração das políticas de saúde para promover a saúde de qualidade.
O mais importante acima de tudo é considerar a saúde como um assunto 
de todos e  não somente  do governo. O sistema de saúde deve estar cen-
trado no paciente, empoderá-lo e fazer  com que ele(a) entenda melhor o 

sua saúde e da  sua comunidade. Um paciente bem informado e activo é 
um paciente melhor tratado.
Foi no âmbito do exposto acima que a NAIMA + e os seus parceiros de 
saúde organisaram esta Feira, para que de facto, as ONGs que trabalham 
na área de saúde pudessem ter uma oportunidade de partilhar experiên-
cias e trocar informações relativas ao seu trabalho quotidiano. Mais ainda, 
algumas ONGs prestaram serviços ao público como aconselhamento e tes-
tagem de HIV, medição da tensão arterial o público apenas para mencio-
nar alguns. Esta foi uma ocasião ímpar para o público apreciar a qualidade 
dos serviços prestados pelas instituições que trabalham na área de saúde. 

Maputo, aos 22 de Setembro de 2015.
A/C. EGPAF, Rua Kwame Nkrumah nº 417, Maputo, Moçambique

Tel. (cel. fixo): (+258) 82 3013902; E-mail: naima.mocambique@naima.org.mz
Website: www.naima.org.mz

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, 
promoveu, na manhã 
desta quarta-feira, Elias 

Macacho Marceta Dhlakama, da 

patente de coronel, para brigadei-

ro das Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM). Elias 

Dhlakama é irmão do líder da Re-

namo, Afonso Macacho Marceta 

Dhlakama.

Esta é a segunda vez, neste ano, 

que o irmão de Afonso Dhlakama 

é promovido a cargos de relevo no 

seio das Forças Armadas de Defesa 

de  Moçambique. 

Em Fevereiro passado, recorde-se, 

com a patente de coronel, Elias 

Dhlakama foi indicado e empos-

sado para liderar o comando dos 

reservistas, substituindo na altura o 

anterior titular, o brigadeiro Mes-

sias Niposso.

A nomeação para o cargo de co-

mandante de reservistas aconteceu 

tempo depois de Elias Dhlakama 

ter defendido, com sucesso, a sua 

tese de mestrado numa das insti-

tuições de ensino superior no país. 

O irmão de Afonso Dhlakama 

nunca comentou publicamente a 

actual situação de tensão política e 

militar, em que um dos principais 

protagonistas é o seu irmão. Aliás, 

os dois irmãos estiveram em lados 

opostos no recente conflito militar 

entre o braço armado da Renamo 

e as forças governamentais, que 

apenas terminou a 05 de Setembro, 

com a assinatura de um Acordo de 

Cessação das Hostilidades entre 

Afonso Dhlakama e o ex-Presiden-

te Armando Guebuza, pondo fim a 

17 meses de confrontações.

Recorde-se que num pronuncia-

mento feito por Afonso Dhlakama, 

em Setembro de 2011, e publicado 

pelo WAMPHULA FAX, o líder 

da Renamo afirmou ter persuadido 

ao seu irmão, Elias Dhlakama, en-

tão coronel das Forças Armadas, a 

abandonar o exército governamen-

tal que considera “partidário e dis-

criminatório”. Dhlakama chegou 

mesmo a afirmar que o seu irmão 

está a ser alvo de humilhação na 

Academia Militar “Marechal Sa-

mora Machel” em Nampula, ale-

Patenteamento é visto como mais uma jogada política de Nyusi

Irmão de Dhlakama promovido a brigadeiro
Por Ilódio Bata

gadamente por não estar a desem-

penhar funções adequadas à sua 

qualificação académica e técnico 

profissional. Porém, os conselhos 

de Dhlakama nunca foram aca-

tados pelo coronel Elias, que afir-

mou, na altura, estar a cumprir uma 

missão patriótica. Mas em alguns 

sectores olha-se para a promoção 

do irmão de Dhlakama como uma 

jogada política de Nyusi e Frelimo, 

visando aliciar mais quadros da Re-

namo e isolar politicamente o líder 

do maior partido da oposição. 

A cerimónia de patenteamento de 

Elias Dhlakama e outros oficiais 
superiores das FADM teve lugar, 
na manhã desta quarta-feira, nas 
instalações do Palácio da Ponta 
Vermelha, capital moçambicana. 

Outros patenteados 
O Presidente da República paten-
teou um total de seis quadros das 
forças armadas, nomeadamente, 
o contra almirante Joaquim Rivas 
Mangrasse; o brigadeiro Cândi-
do José Tirano; António Augusto 
Maurice, Eugénio Augusto Roque 
e ainda o Comodoro Eugénio Dias 
Muatuca. 
No acto de patenteamento, Filipe 
Nyusi, comandante em chefe das 
Forças de Defesa e Segurança re-
cordou aos oficiais promovidos que 
a sua missão é assegurar a defesa da 
pátria e da soberania nacional, não 
deixando qualquer espaço para per-
turbação da ordem. 
“Devem ser, igualmente, um fac-

tor dissuasor contra quaisquer ini-

ciativas obscuras de indivíduos ou 

grupos que procuram criar pânico e 

medo no seio das populações atra-

vés de ameaças de guerra”, frisou 

Nyusi.
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O 
Fórum de Monitoria do 
Orçamento (FMO), uma 
congregação de ONG 
que analisam o Orça-

mento do Estado moçambicano, 

considera que a EMATUM (Em-

presa Moçambicana de Atum) está 

tecnicamente falida e exige o apu-

ramento de responsabilidades cri-

minais aos dirigentes envolvidos na 

arquitectura e implementação do 

projecto em torno da companhia.

“Como a EMATUM está tecnica-

mente falida, deverá ser o Gover-

no a proceder ao pagamento (da 

primeira prestação da dívida das 

operações da empresa), recorrendo 

ao dinheiro de todos os moçambi-

canos”, diz um relatório da FMO 

sobre os USD850 milhões que o 

ex-Governo de Armando Guebuza 

angariou para a compra de atunei-

ros e patrulheiros da EMATUM.

Passados dois anos após a sua cria-

ção, prossegue a análise do FMO, 

e já numa altura em que deve co-

meçar a amortização da dívida, a 

EMATUM não conseguiu ainda, 

nem se espera que consiga produzir 

o suficiente para pagar a dívida. 

Segundo o estudo, os contornos da 

criação e contratos de aquisições as-

sociados à EMATUM revelam um 

processo sem transparência, que le-

vou ao descalabro da dívida pública 

e hipoteca das futuras receitas do 

Estado moçambicano.

Responsabilidade criminal
O FMO exige que o Tribunal Ad-

ministrativo (TA) e a Procuradoria-

-Geral da República (PGR) in-

vestiguem as discrepâncias entre 

o valor do contrato declarado pela 

construtora dos atuneiros e patru-

lheiros CMN, orçado em 200 mi-

lhões de euros, e o preço de 22,3 

milhões de euros, anunciado pela 

EMATUM por cada uma das 24 

embarcações destinadas à pesca, to-

talizando 535,2 milhões de Euros.

“A PGR, através do Gabinete Cen-

tral de Combate à Corrupção, deve 

investigar para apurar a existência 

ou não de ilícitos criminais em todo 

o processo da EMATUM, respon-

sabilizando todas as pessoas nele 

envolvidas. Os resultados dessa in-

vestigação devem ser publicados”, 

exige o FMO.

Ademais, a Assembleia da Re-

pública deve exigir do Governo a 

publicação de todos os contratos 

assinados com empresas nacionais e 

estrangeiras para exploração de re-

cursos públicos, incluindo a presta-

ção de serviços, e deve impor que o 

executivo nunca ultrapasse o limite 

máximo de avales estabelecido na 

Lei Orçamental sem prévia autori-

zação da AR.

Através da sua Comissão do Plano 

e Orçamento (CPO), a AR deve 

exigir que o Governo elabore e 

apresente publicamente um plano 

de separação das dívidas da EMA-

TUM e da dívida Pública.

O FMO defende ainda que o Go-

verno deve publicar os contratos as-

sinados entre a EMATUM e a em-

presa francesa CMN que forneceu 

as embarcações, em respeito à Lei 

do Direito à Informação.

O fórum questiona como foi pos-

sível que a criação de uma simples 

empresa de pesca de atum se tor-

nasse num escândalo nacional e in-

ternacional cujas repercussões totais 

ainda estão por ser vistas.

“O que motiva um governo a dar 

garantia a uma empresa recém-

-formada para contracção de uma 

dívida de USD850 milhões? Porque 

precisa um governo experiente na 

aquisição de armamento de disfar-

çar uma compra desse tipo numa 

suposta compra de barcos de pes-

ca?”, pergunta o FMO. 

Se as razões da criação da EMA-

TUM fazem dela uma empresa 

cuja existência se justifica pela na-

tureza do negócio, porque será que 

ela foi formada em segredo, indaga 

ainda aquela organização.

O FMO rebate o argumento dos 

defensores da dívida dos USD850 

milhões associada à EMATUM de 

que o valor se justifica pela necessi-

dade de o país controlar a sua enor-

me linha de costa marítima.

“O FMO concorda com a neces-

sidade de o Estado moçambicano 

capacitar-se para defender os inte-

resses dos seus cidadãos, mas dis-

corda da magnitude e dos procedi-

mentos seguidos para satisfazer tal 

necessidade. O entendimento do 

FMO é de que nem o gás do Ro-

vuma, nem os desentendimentos 

entre a Renamo e o Governo, muito 

menos a falta de patrulhamento dos 

pescadores de atum em águas mo-

çambicanas no Oceano Índico são 

suficientes para justificar a falta de 

transparência e o endividamento do 

país em USD850 milhões”, lê-se no 

documento.

Essa dívida poderia ter maior uti-

lidade para o país, se tivesse sido 

mobilizada para financiar sectores 

sociais cuja miserável quantidade 

e qualidade de infra-estruturas e 

serviços determinam, em grande 

medida, o nível de pobreza em que 

ainda vive mais de metade da po-

pulação moçambicana, diz ainda a 

análise do FMO.

EMATUM está tecnicamente falida 
– considera Fórum de Monitoria do Orçamento 
Por Ricardo Mudaukane

O 
governo moçambicano 
recomendou a comis-
são executiva das Linhas 
Aéreas de Moçambique 

(LAM) a contratar um consultor 

independente, para fazer uma ra-

diografia da realidade da empresa e 

delinear estratégias a curto, médio 

e longo prazos, visando tirar a em-

presa da situação aflitiva em que se 

encontra. 

De acordo com o ministro dos 

Transportes e Comunicações, 

Carlos Mesquita, a companhia de 

bandeira nacional está em situação 

financeira deficitária há dois anos, 

cenário que deve ser invertido.

“Situação financeira deficitária” tem 

sido a tónica dominante dos rela-

tórios financeiros apresentados ao 

primeiro ministro, Carlos Agosti-

nho do Rosário, nas suas visitas de 

rotina às empresas públicas ou par-

ticipadas pelo Estado, desde a sua 

tomada de posse. 

Em Angola, uma das soluções en-

contradas para tirar a TAAG – Li-

nhas Aéreas de Angola, do sufoco 

foi a contratação de uma figura 

de créditos firmados para liderar 

a companhia. Peter Hill, um ve-

terano da aviação comercial, com 

grande experiência em compa-

nhias de primeiro plano mundial, 

nomeadamente na área geográfica 

do Médio Oriente e da Ásia, deve 

ser nomeado para as funções de 

Presidente do Conselho de Ad-

ministração da TAAG. Para as 

funções de vice-presidente execu-

tivo transitará o actual presiden-

te, Joaquim Teixeira da Cunha. 

A nomeação de Peter Hill surge 

na sequência da entrada em fun-

cionamento do protocolo assinado 

em Setembro do ano passado, no 

Dubai, entre o Governo da Repú-

blica de Angola, único accionista da 

TAAG, e a Emirates Airline, um 

dos gigantes da aviação mundial, 

para uma parceria estratégica que 

pretende recuperar e reestruturar 

a companhia aérea nacional deste 

país africano. O acordo teve algu-

mas dificuldades em implementar-

-se por circunstâncias não divul-

gadas oficialmente, mas que fontes 

relacionadas com o sector da avia-

ção comercial em Angola atribuem 

à excessiva influência política que 

o accionista Estado angolano pre-

tendia continuar a ter na empresa, 

o que não era encarado da mesma 

forma pelos árabes.

Certos sectores em Moçambique 

defendem a entrada na estrutura da 

LAM de um parceiro estratégico 

forte e de referência na aviação ci-

vil que possa ajudar na recuperação 

e restruturação da companhia de 

bandeira.  

Resultados operacionais 
preocupantes
Esta segunda-feira, Agostinho do 

Rosário deslocou-se às Linhas Aé-

reas de Moçambique (LAM), onde 

encontrou resultados operacionais 

preocupantes, mesmo gozando a 

companhia de monopólio no trans-

porte aéreo a nível nacional. 

O Conselho de Administração da 

LAM preparou uma apresentação 

para o PM, mas este preferiu come-

çar pela visita aos diversos sectores 

da instituição, interagir com os tra-

balhadores e clientes no sentido de 

perceber as reais causas dos atrasos 

nos voos e a qualidade dos serviços 

prestados. 

Nesse contexto, Carlos Agostinho 

do Rosário exigiu esclarecimentos 

sobre o atraso verificado este do-

mingo no voo Johannesburg-Ma-

puto e ninguém satisfez a inquieta-

ção do dirigente.  

De seguida, interagiu com a direc-

çao da empresa e no fim indicou o 

titular da pasta dos Transportes e 

Comunicações, Carlos Mesquita, 

para interagir com a imprensa.

Mesquita esconde números
Nesse contacto, o ministro sonegou 

os números que espelham a reali-

dade económico-financeira da em-

presa, alegando que a concorrência 

pode tirar proveito dessa situação 

para afundar ainda mais a empresa. 

No entanto, frisou que a empresa se 

encontra numa situação financeira 

deficitária e há dois anos não sabe o 

que são lucros. 

Segundo Mesquita, o principal 

desafio da LAM é fazer de tudo 

para alterar a situação, tornando a 

empresa lucrativa, o que passa por 

uma análise profunda da realidade 

da companhia.

“Temos de verificar junto de um 

consultor independente para fazer 

um ´Raio X` de como é que a em-

presa está a apresentar soluções de 

curto, médio e longo prazos, para 

reverter a situação deficitária para 

a produção de lucro e acreditamos 

que isto é possível”, recomendou o 

dirigente.

O governante exortou ainda para 

a necessidade de se cumprirem es-

crupulosamente os horários estabe-

lecidos, avaliar as rotas rentáveis e 

tratá-las com o devido carinho, de 

modo a maximizar os lucros e re-

forçar a gestão. 

No que toca aos preços das passa-

gens, Mesquita disse que está em 

curso um estudo que envolve outros 

actores, incluindo os Aeroportos de 

Moçambique (ADM), visando a re-

dução dos mesmos. É que a LAM 

tem de pagar certas taxas e sobreta-

xas à ADM, que concorrem para a 

alta de preços. As duas empresas te-

rão de procurar as melhores saídas, 

sem prejudicarem o seu rendimento 

financeiro.

Governo recomenda “raio X” à LAM
Por Argunaldo Nhampossa

Ematum continua a dar que falar
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Contratação de Consultores para a implementação do pro-
jecto “LEITAC – Literacia e Educação Integrada transfor-
mando Agricultores e Cooperativas” na Província de Manica

A DVV Internacional deseja contratar serviços de quatro 
consultores com fortes competências nas seguintes áreas:

-
mentos na produção de materiais de educação integrada

com enfoque na produção e gestão de sistemas de tracção 
animal

1. Objectivo

Pretende-se que os consultores formem uma equipa para a 
produção de materiais e formação de formadores para as 
áreas de cooperativismo alfabetização integrada virada ao 
cooperativismo e agricultura de pequena escala e gestão de 
insumos agrícolas produzidos localmente pelos camponeses.

2. Duração da Consultoria

O projecto terá a duração de 28 meses e as actividades sa-
ram distribuídas ao longo deste tempo. Numa primeira fase 

3. Requisitos

Formação superior e larga experiencia de consultoria nas áre-
as acima indicadas.

4. Submissão de Candidaturas Manifestação de interesse

Os interessados poderão manifestar seu interesse por email 
-

reço abaixo a partir da segunda-feira dia 28 de Setembro de 

5. Endereço
E-mail: dvvmozprg@gmail.com 

-

6. Prazo de Entrega de Candidaturas



9Savana 25-09-2015 PUBLICIDADE



10 Savana 25-09-2015SOCIEDADE

O 
jornalista e colaborador 
da agência portuguesa 
Lusa e do semanário SA-
VANA, na província de 

Manica, André Catueira, foi ouvi-
do na manhã desta terça-feira, pela 
Polícia de Investigação Criminal 
(PIC), no âmbito da investigação 
das reais circunstâncias que nor-
tearam a emboscada à comitiva 
do Presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, naquele ponto do país.
 
Essencialmente, as autoridades 

policiais queriam ouvir a versão de 

André Catueira em relação à ocor-

rência que veio agudizar o clima de 

tensão entre o governo e a Renamo. 

O maior partido da oposição, atra-

vés do seu secretário-geral, Manuel 

Bissopo, ameaçou vingar-se do ata-

que contra a comitiva do seu líder, 

acusando o chefe de Estado, Filipe 

Nyusi, de ter dado ordens para as-

sassinar Dhlakama.

Ao que o SAVANA apurou, a noti-

ficação de Catueira dá seguimento 

à investigação da queixa apresenta-

da por Saimone Macuiana, deputa-

do da AR que integrava a comitiva 

de Afonso Dhlakama no dia do ale-

gado ataque. A queixa deu entrada 

inicialmente à Polícia e posterior-

mente à Procuradoria Provincial. O 

processo leva o número 1369/015.

André Catueira, que também 

seguia na comitiva de Afonso 

Dhlakama e difundiu as primeiras 

notícias através da Lusa, explicou 

aos agentes da PIC, o que, através 

dos seus textos jornalísticos, tem 

estado a relatar desde o primeiro 

minuto da emboscada. André Ca-

tueira escreveu vários textos para 

a agência Lusa, apontando que o 

ataque efectivamente aconteceu, 

apesar de não haver certeza sobre a 

real identidade do grupo atacante. 

Além de textos para a agência Lusa, 

Catueira escreveu igualmente uma 

matéria de fundo para o semanário 

SAVANA, semanário que também 

mantém uma colaboração a partir 

da região central do país. 

Depois da ocorrência, recorde-se, 

algumas embaixadas emitiram co-

municados de imprensa manifes-

tando a sua preocupação e exigin-

do que as autoridades procurem, 

o mais rápido possível, esclarecer 

o sucedido a bem da preservação 

de um ambiente pacífico e de con-

fiança mútua. A atitude (das em-

baixadas) enervou as autoridades 

moçambicanas por terem suposta-

mente entendido que, ao emitir um 

comunicado exigindo clarificação 

do sucedido, as chancelarias esta-

vam a posicionar-se a favor de uma 

das partes da contenda, no caso, 

a favorecer a Renamo. A agência 

Lusa e outros órgãos de comuni-

Investigação em torno das circunstâncias do ataque à comitiva de Dhlakama

Colaborador da Lusa e SAVANA ouvido pela PIC
cação social, que tinham os seus 

colaboradores na comitiva, foram 

também alvo de duras críticas por 

parte de certos sectores do regime, 

com destaque para o famigerado 

G40, um grupo de comentaristas 

indicados a dedo para vilipendia-

rem a oposição.  

(Redacção)

O 
Banco Comercial e de inves-
timentos (BCI) procedeu, 
na semana passada, a inau-
guração de mais uma agên-

cia na província de Sofala, o Centro 

Private da Beira. O evento foi presi-

dido pela Governadora da Província 

de Sofala, Maria Helena Taipo, con-

tando ainda com a presença do Pre-

sidente do Conselho Municipal da 

Beira, Daviz Simango, da Directora 

do Banco de Moçambique, Filial da 

Beira, Anastácia Chamusse; do Pre-

sidente da Comissão Executiva do 

BCI, Paulo Sousa.

Falando na cerimónia inaugural, 

Helena Taipo afirmou: “a abertura 

da Agência de atendimento perso-

nalizado representa um esforço do 

Banco Comercial e de Investimentos. 

Não estamos em tempos fáceis e tudo 

que se está a fazer só é possível com 

estreita colaboração entre o Governo 

e o empresariado nacional. Orgulha-

-nos a decisão e o esforço do BCI em 

reforçar em 2015 a rede comercial 

existente na província de Sofala”. 

O Presidente do Conselho Municipal 

da Beira congratulou-se com a inau-

guração do Espaço Private, salientan-

do: “a abertura deste Centro vai re-

forçar o desempenho em tudo o que 

diga respeito à utilização da moeda 

para a economia, daí constituir uma 

mais-valia para os munícipes face às 

oportunidades e à concorrência ban-

BCI inaugura Centro 
Private na Beira

cária, o que vai permitir que o nosso 

mercado desenvolva a sua actividade 

e naturalmente possibilite ao agente 

económico, às instituições públicas, 

ao indivíduo, às famílias e às empre-

sas aplicarem os seus recursos para a 

obtenção de rendimentos no futuro, 

incrementando assim o investimento 

e o empreendedorismo”.

Para o Presidente da Comissão Exe-

cutiva do BCI, Paulo Sousa, “com a 

abertura deste Espaço BCI Private, 

o Banco reforça a oferta de um ser-

viço de excelência aos Clientes Par-

ticulares da Província de Sofala, ao 

nível do que de melhor se pratica no 

País, com uma Proposta de Valor e 

um Modelo de Atenção ajustado às 

suas necessidades e expectativas es-

pecíficas”. 

Refira-se ainda que, no âmbito da 

Conferência Internacional de Inves-

tidores realizado na cidade da Beira, 

entre os dias 17 e 18 de Setembro, 

o BCI e o Conselho Municipal da 

Beira celebraram um Protocolo Fi-

nanceiro e de Cooperação que for-

maliza a concessão, a esta última ins-

tituição e respectivos colaboradores, 

de um conjunto variado de Produtos 

e Serviços financeiros em condições 

especiais. Os documentos foram ru-

bricados pelo Presidente da Comis-

são Executiva do BCI, Paulo Sousa, e 

pelo Presidente do Conselho Muni-

cipal da Beira, Daviz Simango. 

(EC)
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Está instalado, na provín-
cia de Inhambane, sul de 
Moçambique, um clima de 
profunda crispação entre o 

conselho municipal da Maxixe e a 

Frelimo, partido que forma o go-

verno desde a independência na-

cional, em 1975. No epicentro do 

rebuliço estão os escândalos de cor-

rupção urdidos a partir da edilidade 

da Maxixe, capitaneada pelo edil 

Simão Rafael, eleito nas últimas 

eleições autárquicas.

A corrupção no Conselho Munici-

pal começou a ser denunciada logo 

que o elenco de Simão Rafael to-

mou posse e sempre foi apontado 

o vereador da urbanização, Jacinto 

Chaúque, como cérebro das opera-

ções corruptas. Estranhamente, tais 

denúncias foram absolutamente ig-

noradas.

No entanto, nos últimos dias, as ma-

nobras corruptas prevalecentes na 

edilidade tornaram-se indisfarçáveis 

com o “intersectar” de um áudio no 

qual o vereador Jacinto Chaúque 

aparece a travar uma conversa com 

contornos corruptos, com um em-

presário local. O áudio está disponí-

vel em diversas esquinas, incluindo 

no mercado “negro”, reproduzido 

em “CD’s” e virou o negócio mais 

lucrativo para os vendedores ambu-

lantes.

Finalmente, o gabinete provincial de 

combate à corrupção já está a inves-

tigar o caso.

A gravação também faz a delícia dos 

utilizadores das redes sociais.

Na conversa, o vereador dá instru-

ções a um empreiteiro, identificado 

pelo nome de Ricardo Jone, para 

criar uma empresa fictícia, a qual 

devia juntar-se a uma outra, a FAI-

TH  “para ganhar concursos lança-

dos pela edilidade”. A contrapartida 

avançada pelo “homem forte” do 

Simão Rafael é a divisão de lucros 

entre o empreiteiro e os altos “diri-

gentes” locais.

De forma detalhada, Chaúque 

ministra uma autêntica “aula” de 

como se concretiza a subfacturação, 

alertando a Ricardo Jone para que 

“não se mate” com a qualidade, ou 

seja, recomenda a outra parte para 

“despachar” as obras, um fenómeno 

comum em Moçambique. Parafra-

seando a pseudo-aula, o vereador 

que se tornou, tristemente, célebre 

em Moçambique, cita os nomes do 

governador Agostinho Trinta e do 

representante do Estado na Maxixe, 

José Mabureza, como outros “macu-

lados” no esquema.

A “zanga” do partidão pe-
rante os factos
Entretanto, dada a gravidade das 

acusações (contidas nas gravações), 

contra dirigentes do Estado, nome-

adamente, Agostinho Trinta, José 

Mabureza, incluindo o edil Simão 

Rafael, o partido Frelimo convocou, 

na última segunda-feira, as três fi-

guras retromencionadas para um 

encontro na capital provincial.

Através do encontro, o partido Fre-

limo pretendia ouvir a versão do 

“trio” em face das declarações do 

vereador.

Ao que o SAVANA apurou, na 

reunião participaram deputados 

(da Frelimo), membros do Comité 

Central e outros quadros do partido, 

residentes em Inhambane.

De fontes seguras, ficamos a saber 

que em nota de abertura do encon-

tro, o primeiro secretário do partido 

Frelimo, Carlos Maiela, expressou 

desconforto pela situação, pedindo 

aos visados explicações detalhadas.

No encontro notou-se a ausência do 

vereador Chaúque. Mas o SAVA-

NA soube que não foi convocado 

para a reunião partidária.

Numa sala que lhe era totalmente 

hostil, Simão Rafael tentou-se de-

fender. Mas os “camaradas” fizeram 

notar que se ele não tivesse sido elei-

to pelos munícipes, a melhor deci-

são seria a de afastá-lo da liderança 

do município.

Durante a reunião, que durou mais 

de duas horas, os camaradas deram 

ultimato ao edil para exonerar o 

“problemático” vereador, num prazo 

de três dias – contados a partir da 

segunda-feira.

Apurámos igualmente que o vere-

ador deverá ser ouvido, a partir da 

próxima segunda-feira, pelo comité 

de verificação, órgão de disciplina 

do partido. Paralelamente, o visado 

está sob forte investigação movida 

pelo gabinete provincial de combate 

à corrupção.

Entretanto, entre os acusados pelo 

vereador, o mais inconformado era 

José Mabureza que chegou a suge-

rir, durante a reunião restrita, ao edil 

para renunciar ao cargo, sugestão 

ruidosamente aplaudida pelos pre-

sentes.

Entende-se que Simão Rafael já 

perdeu legitimidade popular. “ Os 

munícipes olham para o autarca e 

seus colaboradores directos como 

pessoas corruptas. “Como é que o 

edil vai orientar comícios perante 

este espectro situacional?”, questio-

na um influente quadro do partido.

Fontes sólidas da Frelimo fizeram 

notar ao SAVANA que o partido 

está profundamente abalado com a 

situação. Para já, não é líquido que 

Simão Rafael renuncie ao cargo, 

mas equaciona-se esta probabilida-

de, abrindo espaço para a realização 

de uma eleição “intercalar” na Ma-

xixe.

“Mas, para o edil renunciar, será 

necessário que o partido lhe avance 

uma série de garantias. Porque nes-

te momento está isolado e pode-se 

adivinhar uma marginalização sem 

paralelo, uma vez fora do poder”, va-

ticina outro interlocutor.

No entanto, de outras fontes liga-

das ao autarca ficamos a saber que 

Simão Rafael deverá decidir esta 

sexta-feira se renuncia ao cargo ou 

não. Mas a exoneração do vereador é 

quase certa. Um final trágico de um 

reinado infeliz que durou quase um 

ano e meio.

Por seu turno, o governador pro-

vincial, Agostinho Trinta, disse à 

margem do encontro, “desconhecer 

o vereador”. “Nunca falei com ele, 

estas acusações são absolutamente 

falsas (…)”, vincou Trinta.

Para agudizar a crise, consta que os 

vendedores dos principais mercados, 

nomeadamente, central e “dumba-

-nengue”, mostram-se relutantes a 

pagar taxa diária alegando que pre-

cisam de esclarecimentos referentes 

ao alegado descaminho das suas 

contribuições. “Estamos a passar 

mal no terreno”, alerta um fiscal da 

edilidade.

Mas, apesar de o filme não ter co-

nhecido o seu fim, há quem olha 

para Simão Rafael como vítima de 

uma equipa de vereadores incompe-

tentes que o acompanha. Aliás, em 

artigo que se seguiu à sua tomada 

de posse, o SAVANA abordou com 

profundidade esta questão, alertan-

do o perigo que o edil incorria.

Escândalo de corrupção na Maxixe

Por Eugénio Arão, em Inhambane

O 
despejo de nados 
mortos na lixeira de 
Mahlampsene, no 
município da Matola, 

província de Maputo, na última 
sexta-feira, repugnou a socie-
dade moçambicana, abalando 
a idoneidade do município da 
Matola, gestor da morgue do 
Hospital Provincial da Matola, 
onde estavam depositados os 
corpos.

O incidente fez deslocar àque-

le hospital a ministra da Saúde, 

Nazira Abdula. No local, Nazira 

Abdula recomendou à direcção 

da unidade sanitária e ao mu-

nicípio para apresentarem um 

relatório detalhado sobre as cir-

cunstâncias da saída dos nados 

para a lixeira de Mahlampsene.

Na sequência do acontecimen-

to, o Ministério da Saúde criou 

uma comissão de inquérito ao caso, 

composta pela Inspecção-Geral da 

Saúde, direcções nacionais de Assis-

tência Médica e de Saúde Pública e 

pela Direcção Provincial da Saúde 

de Maputo.

Na manhã desta terça-feira, o Mi-

nistério da Saúde convocou a Im-

prensa para se pronunciar em re-

lação ao caso. A “apresentação do 

relatório das investigações” foi do-

minada por pedidos de desculpas e 

garantias de alegado empenho na 

apuração dos factos.

Tal como já o tinha feito no fim-

-de-semana o edil da Matola, Ca-

listo Cossa, a vereadora da Saúde no 

município da Matola, Paula Jacude, 

reiterou que os nados mortos foram 

parar à lixeira de Mahlampsene, 

devido a um erro de um dos fun-

cionários, que “confundiu os nados 

mortos com o lixo comum”. 

A vereadora diz que o engano verifi-

cou-se devido à “quebra de protoco-

lo nos procedimentos estimulados” 

pela edilidade para a remoção dos 

corpos.

“No procedimento normal, a ad-

ministração da morgue solicita a 

Vereação do Conselho Municipal 

para a remoção dos corpos, quando 

não há espaço. Nós solicitamos os 

serviços de remoção, que é a cidade 

de Maputo, porque ainda não temos 

a viatura apropriada para o efeito. 

Mas, porque a viatura avariou, (ago-

ra usa-se tractor para a remoção de 

corpos), quando o colega viu o trac-

tor, pensava que tinha que fazer isso, 

porque a administradora da morgue 

tinha lhe pedido para fazer limpe-

za e organizar os corpos”, explicou 

Paula Jacude.

Questionada sobre os procedimen-

tos para o armazenamento dos na-

dos mortos, a vereadora revelou que 

os mesmos são embalados em sacos 

plásticos pretos, iguais aos usados 

para o lixo comum. 

Segundo o Inspector-Geral da Saú-

de, Martinho Djedje, o lixo hospi-

talar é embalado em três tipos de 

sacos plásticos. O preto, para o lixo 

comum (comidas, papéis, etc.); o 

amarelo para objectos anatómicos 

e o cor-de-rosa para lixo biológico 

(algodão, gazes, atadura, luvas, etc.).

Sobre as sanções que serão aplicadas 

ao alegado funcionário prevaricador, 

Paula Jacude afirmou: 

“Estamos a trabalhar com os Recur-

sos Humanos. Eles é que vão tomar 

medidas sobre este assunto, porque 

têm o Estatuto Geral dos Funcio-

nários. Nós estamos a trabalhar para 

apurar os factos”, disse a vereadora, 

antes de o Inspector Geral da Saúde 

anunciar a criação de uma comis-

são “para trabalhar com o funcio-

nário”.

O número de nados mortos que 

pararam na Lixeira de Mahlamp-

sene constitui uma das maiores 

incógnitas neste caso. No dia 

da ocorrência, sexta-feira, as te-

levisões privadas falavam de 38 

nados. A televisão pública citava 

14, entretanto, Martinho Djed-

je refere que 24 nados mortos é 

que pararam naquele local, dos 

quais 15 registados no Hospital 

Provincial da Matola e nove nas 

unidades sanitárias da urbe.

A fonte esclarece que, em prin-

cípio, os nados mortos são recla-

mados num prazo de 30 dias e, 

caso tal não aconteça,  são leva-

dos para o cemitério e não para a 

lixeira, como aconteceu na última 

sexta-feira.

Os nados mortos e o elo mais fraco

É culpa do funcionário - inquérito
Por Abílio Maolela

Edil aconselhado a exonerar vereador contestado
- Simão Rafael, o edil, poderá estar de saída, um ano e meio após a tomada posse
- A pressão popular também está em crescendo



13Savana 25-09-2015
PUBLICIDADE



14 Savana 25-09-2015Savana 25-09-2015 15NO CENTRO DO FURACÃO

A 
má-governação protagoni-
zada pela maioria dos líderes 
africanos está a fragilizar as 
democracias de África, tor-

nando o continente mais pobre e vul-

nerável a todo o tipo de males. A per-

sistência de actos de tirania, pilhagem 

de recursos naturais, colonialismo 

económico, exclusão político-econó-

mica, bem como a violação dos prin-

cípios democráticos são algumas rea-

lidades da governação no continente 

africano e que preocupam a juventude 

deste canto do planeta.

As inquietações foram levantadas du-

rante os trabalhos da segunda Confe-

rência da Juventude Africana que esta 

semana decorreu na capital moçambi-

cana, Maputo. O encontro reuniu cer-

ca de 500 jovens provenientes de mais 

de 30 países africanos. 

No encontro, organizado pelo Parla-

mento Juvenil (PJ), uma organização 

da sociedade civil moçambicana dedi-

cada às causas da juventude; os jovens 

africanos lançaram o seu grito junto 

aos antigos chefes de Estado de Mo-

çambique, Joaquim Chissano, da Áfri-

ca do Sul, Thabo Mbeki e do Burundi, 
Pierre Buyoya.
Para a juventude africana, não é conce-
bível que perto do meio século depois 
da materialização das independências 
nacionais, o continente africano conti-
nue a registar situações de derrube de 
governos eleitos democraticamente, os 
políticos continuem a recorrer ao des-
potismo e tirania para manter o seu 
poder, persistem doenças como malá-
ria, HIV/SIDA, Ébola, tuberculose e 
outros males que tornam o continente 
cada vez mais pobre.
Preye Ketebu-Brown, vice-presidente 
da Assembleia Mundial da Juventu-
de (Nigéria), apontou como exemplo 
concreto do desespero e das incertezas 
pelo futuro a vaga de migrações ilegais 
de jovens africanos para o continente 
europeu através do mar Mediterrâneo.
Para Brown, são aventuras de alto risco 
que muitas vezes desaguam em mor-
tes por afogamentos, mas quando os 
jovens equacionam entre ficar no seu 
continente e aventurar, chegam à con-
clusão de que é melhor arriscar a vida.
Lamentaram a espoliação dos recur-
sos naturais pelo capitalismo selvagem 

aliado às burguesias estatais africanas 

que desferem pancadas económicas e 

sociais dia e noite.

Amukelani Mayimela, da África do 

Sul, lembrou que parte das atrocida-

des cometidas pelas elites políticas 

resultam da apatia da juventude, não 

obstante constituir cerca de 60% da 

população do continente.

Sublinhou que, enquanto os jovens 

continuarem na sala de espera aguar-

dando pelas ordens superiores, a classe 

dirigente não deixará de governar a seu 

bel-prazer, ignorando a maioria da po-

pulação e favorecendo pequenas elites 

com o patrocínio das apetites capitalis-

tas estrangeiras.

Entendem os presentes que é de uma 

juventude forte, vibrante e interventiva 

que o continente africano precisa.

Sem uma juventude revolucionária, o 

continente africano continuará a ser 

dominado por interesses estranhos e 

egoístas.

A triste situação em que se encontra 

a juventude africana foi também reco-

nhecida pelo Ministro da Juventude e 

Desportos de Moçambique, Alberto 

Nkutumula.

Contudo, segundo o dirigente, as pre-

ocupações dos jovens não se vão resol-

ver apenas com lamentações.

Diz que é preciso que os jovens saibam 

qual é o seu papel na eliminação deste 

mal e o que deverão fazer para ganhar 

espaço.

Nkutumula referiu que a vitória não 

se apanha de forma leviana, a vitória 

conquista-se e, para tal, deve-se estar 

devidamente preparado para enfrentar 

o adversário e vencê-lo.

Entende o dirigente que é chegado o 

momento de cada um dos jovens afri-

canos  questionar-se o que deve fazer 

para mudar o rumo dos acontecimen-

tos e desenvolver o seu país, o seu con-

tinente.

De acordo com Nkutumula, para que 

os jovens conquistem o seu espaço 

e façam com que as suas vozes soem 

mais alto, é necessário que se preparem 

devidamente, adquirindo mais co-

nhecimentos através dos mecanismos 

formais de ensino, aprendendo das 

experiências dos mais velhos, ser mais 

humilde, aceitar ouvir, críticas, as dife-

renças e ser mais tolerante.

Também é necessário mais união e 

definir um objectivo concreto por cada 

vez.

Segundo Nkutumula, os mais velhos 

definiram, na sua juventude, que o 

objectivo principal era libertar África 

do colonialismo. Uniram-se e lutaram 

para conquistar as independências e 

conseguiram.

Agora, está claro que o grande inimigo 

do continente africano é a pobreza. É 

nesse foco que os jovens se devem unir 

e lutar.

O Ministro da Juventude e Desportos 

referiu ainda que para que a luta con-

tra a pobreza almeje sucessos, tal como 

aconteceu com a luta de libertação 

nacional, é necessário que os jovens 

não se deixem distrair por questões 

flanqueais como incitações à violência, 

fanatismos e outras situações malignas.     

As notas de Nkutumula foram tam-

bém referenciadas por outros convida-

dos de luxo presentes no encontro. 

De forma unânime, os antigos esta-

distas reconheceram os problemas da 

juventude, mas deixaram claro que 

o processo de libertação de África é 

contínuo.

Para os ex-estadistas, a África deve ser 

pensada num processo de libertação 

contínua, uma vez que as independên-

cias conquistadas a partir da segunda 

metade do século XX não significam 

necessariamente a liberdade.

Para os altos dignitários, os Estados 

africanos só lograrão cooperar e nego-

ciar com outros Estados em Igualdade 

de circunstâncias caso estejam livres, 

pelo que há necessidade de ter Estados 

fortes, mas não autoritários.

Desafiaram a juventude a manter a 

personalidade e a identidade nacional, 

estar espiritualmente preparada para 

que sempre que ocupar um cargo fazer 

esforço para a mudança, visto que não 

basta exigir dos outros comportamen-

tos aceitáveis. É preciso também ma-

nifestar esses comportamentos no seu 

dia-a-dia.    

Discursando em nome de parceiros de 

cooperação, enquadrado no progra-

ma AGIR, principal financiadora do 

evento, Irae Lundin, coordenadora da 

Diakonia, disse que num continente 

como África devastado pelas guerras, 

fome, miséria e penúria, a juventude 

desempenha um papel importante 

para a mudança do paradigma.

Segundo Lundin, numa situação em 

que o grosso dos líderes herdados das 

lutas pelas independências continuam 

a pautar pelas ditaduras, cabe à juven-

tude encontrar a construção da inde-

pendência económica, da democracia 

e do respeito pelos Direitos Humanos.

“Os jovens são chamados à responsa-

bilidade para inverter África e mudar 

a face actual do continente para uma 

linha livre das guerras, democrático, 

tolerante e que os homens se respeitem 

entre si”, apelou. 

No entender de Lundin, a juventude 

é parte da solução dos problemas dum 

continente ainda mergulhado na misé-

ria e guerras muitas vezes alimentadas 

pelos recursos que deviam prover o de-

senvolvimento.

Má governação fragiliza democracia em África
Jovens do continente juntam-se em Maputo para encontrar formas de dar eco às suas preocupações

Por Raul Senda (texto) e Ilec Vilanculos (fotos)

Salomão Muchanga, presi-

dente do Parlamento Juve-

nil,  referiu que a reunião 

tinha por objectivo criar 

um senso comum para a partilha de 

agenda e compromisso entre jovens 

líderes africanos em relação à boa 

governação e ao desenvolvimento 

sustentável de África.

A discussão teve como foco central 

as questões dos direitos humanos, 

paz, inclusão social, empreendedo-

rismo, educação, direitos sexuais e 

reprodutivos e casamentos prema-

turos.

Para o líder do PJ, a juventude de-

verá lutar para que a governação em 

África promova a dignidade hu-

mana, o crescimento das riquezas 

nacionais, o respeito das liberdades 

democráticas e que garanta a paz e 

segurança.

Lamentou a situação em que esta 

se encontra no continente, referin-

do que é do conhecimento geral o 

trabalho penoso exigido a esta faixa 

etária, em troca de salários que não 

matam a fome, salários amigos do 

ciclo vicioso da pobreza, desempre-

go generalizado, pilhagem das terras, 

exclusão política das mulheres e a 

obrigação de casar prematuramente. 

“Nós conhecemos a opressão ao 

pensamento livre”, disse Muchanga, 

para depois referir que à juventude 

Debruçando-se sobre o 

tema: Juventude, Car-

tas Africanas e Agên-

cias de Paz – o impacto 

destas cartas no cumprimento 

dos direitos e prioridade da ju-

ventude, Pierre Buyoya recordou 

que há dois anos o continente 

africano celebrou 50 anos da 

constituição da Organização da 

Unidade Africana e 10 da União 

Africana.

Buyoya disse que quando os 

líderes africanos constituíram 

esta organização tinham por 

objectivo promover a unidade, 

solidariedade e coordenar e in-

tensificar a cooperação entre os 

Estados africanos, no sentido de 

atingir uma vida melhor para os 

povos de África; defender a so-

berania, integridade territorial e 

independência dos Estados afri-

canos e erradicar todas as for-

mas de colonialismo da África; 

promover a cooperação interna-

cional, respeitando a Carta das 

Nações Unidas e a Declaração 

Universal dos Direitos Huma-

nos para além de coordenar e harmo-

nizar as políticas dos Estados mem-

bros nas esferas política, diplomática, 

económica, educacional, cultural, da 

saúde, bem-estar, ciência, técnica e de 

defesa.

Passados 50 anos, pode-se concluir 

que alguma coisa foi feita, sobretu-

do o aspecto referente à conquista 

das independências. Porém, ainda há 

muito por fazer.

O antigo estadista recordou que nos 

objectivos da Organização da Uni-

dade Africana traçados em 1963 em 

nenhum momento fala-se da cons-

trução da democracia.

Só em 1990 é que se começou a falar 

dos movimentos de democratização. 

A democracia não foi facilmente 

aceite, porque era vista como assunto 

dos outros, sobretudo os antigos co-

lonizadores. Porém, a pressão popular 

sobretudo dos jovens, fez com que 

muitos países adoptassem o modelo 

de multiplicidade partidária.

“Hoje, quase a totalidade dos presi-

dentes africanos chegaram ao poder 

via eleições gerais”, disse.

Para Pierre Buyoya, que foi presiden-

te de Burundi por duas vezes, tendo 

chegado via golpe de Estado, referiu 

que é um facto que a democracia já 

está adoptada. Agora, o desafio da 

juventude é que torne essa democra-

cia mais sólida, que as eleições sejam 

mais transparentes e que sirvam de 

fonte para a consolidação da demo-

cracia e do bem-estar social e não 

fontes de conflitos.

Buyoya sublinhou que, mesmo 

com modelo democrático a vigo-

rar, há ainda líderes que rasgam a 

Constituição e atingem o poder via 

anti-democrática, derrubando os 

governos legitmamente eleitos.

São essas situações, segundo 

Buyoya, que devem ser combatidas 

pela juventude.

Boa governação 
No que concerne à boa governação, 

o antigo estadista do Burundi refe-

riu que o continente africano ainda 

se ressente de muitos problemas 

referente à corrupção, exclusão e 

falta de competência dos governos 

em cumprir com os seus deveres.

Buyoya diz que o incumprimento 

das promessas eleitorais é que cria 

descontentamentos populares, le-

vantamentos e surgimentos de mo-

vimentos rebeldes, levando o país 

para o abismo.

“Pelo que a luta pela boa governa-

ção deve ser a tarefa de cada um 

dos jovens aqui presente”, senten-

ciou.

A 
Presidente da Assembleia 

da República, Verónica 

Macamo, disse que Mo-

çambique se orgulha por 

acolher, pela segunda vez, a confe-

rência na medida em que se trata de 

um evento que significa o despertar 

da juventude para assumir as suas 

responsabilidades na vida dos nos-

sos países, visto que ela constitui a 

maioria da população em África.

Sublinhou que o Estado reconhece 

a juventude, que constitui esperança 

do país e que não pode prescindir do 

engajamento físico desta faixa etária.

Destacou ainda que são os jovens 

que têm o desafio de implementar 

os objectivos de desenvolvimento 

sustentáveis dos próximos 50 anos.

Para a presidente do parlamento 

moçambicano, os desafios da paz e 

do desenvolvimento exigem um es-

forço inovador da juventude africa-

na, uma juventude que se pretende 

unida e tolerante, ousada e deter-

minada, desenvolvendo acções que 

contribuam para a resolução dos 

grandes problemas que assolam o 

continente e, naturalmente, a pró-

pria juventude.

Acrescenta que a juventude deve ser 

proactiva, devendo incentivar os líderes 

africanos sobre a importância da boa 

governação, sobretudo no aspecto refe-

rente à  transparência, diálogo, inclusão 

e boa gestão de coisa pública.  

Verónica Macamo sublinhou que há 

que encontrar em conjunto mecanis-

mos para acompanhar a implementação 

das leis e das políticas públicas voltadas 

para a satisfação dos seus direitos.

A Presidente do órgão legislativo na-

cional apontou alguns exemplos do 

comprometimento do Estado moçam-

bicano para com as causas da juventude, 

falando da criação do Gabinete Parla-

mentar da Juventude, aprovação e 

ratificação de vários pacotes legis-

lativos que beneficiam a juventude.

“Após termos ratificado a Carta 

Africana da Juventude, adoptada 

em 2006 em Banjul, pelos chefes 

de Estado e de Governo, membros 

da União Africana, aprovamos na 

Assembleia da República a Política 

Nacional da Juventude em 2013, 

uma política mais consentânea 

com as necessidades e desafios da 

juventude moçambicana”, disse.

Mesmo com os ganhos acima enu-

merados, Macamo reconheceu que 

o Estado moçambicano ainda tem 

muitos desafios pela frente, tais 

como a garantia de educação sobre-

tudo de qualidade, saúde, emprego, 

habitação condigna para jovens, a 

questão dos casamentos prematu-

ros, a gestão sustentável dos recur-

sos naturais bem como o exercício 

dos direitos fundamentais.

Apelou aos jovens que se distan-

ciem de actos que possam compro-

meter o seu futuro como é o caso 

de álcool, drogas, gravidezes pre-

coces, sexo acelerado, casamentos 

prematuros e HIV/SIDA. 

se impõe uma luta.   

Salomão Muchanga referiu que a crise 

política e económica que assola o con-

tinente africano, caracterizado por sub-

desenvolvimento, conflitos entre povos, 

desigualdades sociais e desemprego 

constitui um dos motivos que levou o 

PJ organizar a conferência.

Sublinhou que constitui motivação adi-

cional para a hospedagem da conferên-

cia o facto de os jovens manifestarem-

-se firmemente convencidos de que o 

maior recurso de que o continente dis-

põe é a sua população maioritariamente 

jovem .

Através da sua participação activa e 

plena, diz Muchanga, a juventude pode 

contribuir para que se ultrapassem 

muitas dificuldades que o continente 

enfrenta.

Salomão Muchanga disse que o 

Parlamento Juvenil está preocupa-

do com a trajectória dos movimen-

tos de libertação bem sucedidos, 

mas que actualmente se constituem 

responsáveis pelo fracasso de mui-

tos Estados africanos em termos 

de garantia do cumprimento dos 

princípios da democracia e da boa 

governação. Por isso, “solicitámos a 

participação de antigos Chefes de 

Estado do continente tidos como 

exemplo de boa governação e repo-

sitórios de um legado em extinção 

e subaproveitado” para partilharem 

com os jovens as suas experiências.

Na lista dos desafios aos quais os 

jovens devem fazer face, Salomão 

Muchanga destacou o papel das 

multinacionais e corporações es-

trangeiras que, descobrindo as ri-

quezas nacionais e autorizadas a 

explorá-los, levem o rendimento 

principal, deixando o excedentário 

para o país. 

Na verdade, Moçambique tornou-

-se nos últimos anos um destino 

de eleição de multinacionais que 

exploram recursos naturais como 

carvão mineral, areias pesadas, gás 

e outros minerais valiosos. 

Esse facto, explica  Salomão Mu-

changa, deixa mais pobre os nossos 

países e os locais onde são retiradas 

as riquezas.

O problema de áfrica é a exclusão

AlbertoNkutumula
Verónica Macamo

Salomão Muchanga

Jovens participantes na conferência criticam governação em África
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EDITORIAL

Jogos perigosos 

Quando o Papa Francisco visitou 

a América Latina em Julho, fez 

um apelo emotivo à protecção da 

floresta da Amazónia e aos povos 

que lá vivem. “A nossa casa está a ser sa-

queada, devastada e ferida com impuni-

dade,” disse num encontro Mundial dos 

Movimentos Populares, na Bolívia. “La-

xismo na sua defesa é um grande pecado.”

Atender ao apelo de tomada de medi-

das do Papa Francisco não é apenas um 

imperativo moral, é de natureza prática. 

Quando os líderes mundiais se encon-

trarem no final deste ano em Paris na 

Conferência das Nações Unidas sobre 

as Alterações Climáticas, para elaborar 

uma resposta ao desafio do aquecimen-

to global, deverão implementar polí-

ticas para proteger a floresta tropical e 

as pessoas que fazem dela a sua casa. 

Francisco não é seguramente o primeiro 

missionário a visitar a Amazónia. Missio-

nários Franciscanos, Jesuítas e Dominica-

nos difundem a palavra do evangelho na 

região desde há séculos. O que torna di-

ferente o apelo de Francisco é que as suas 

palavras não foram tanto dirigidas à po-

pulação local mas aos habitantes da Amé-

rica do Norte e da Europa, onde a pro-

cura por madeira exótica, biocombustíveis 

e produtos agrícolas é responsável pela 

destruição da floresta tropical e põe em 

perigo a vida das populações indígenas. 

As comunidades na Amazónia sofreram 

terrivelmente com os incentivos econó-

micos para reafectação dos solos à custa 

das florestas tropicais. No mundo inteiro, 

povos indígenas são ameaçados, assassi-

nados e expulsos das suas terras. Dos 116 

activistas ambientais mortos em 2014, 

40% eram líderes indígenas. Por exem-

plo, em Setembro de 2014, Edwin Cho-

ta e outros três líderes da comunidade 

Asháninka no Perú, foram brutalmente 

assassinados, muito provavelmente por 

madeireiros ilegais. Dois meses depois, 

José Isidro Tendetza Antún líder do povo 

Shuar no Equador, foi torturado e morto 

quando se dirigia para uma manifesta-

ção de protesto contra um projecto mi-

neiro que ameaça a pátria do seu povo. 

Para além de ser uma afronta aos direi-

tos humanos, a desflorestação e o pro-

gressivo assalto às culturas indígenas 

é uma séria ameaça à luta contra alte-

rações climáticas. A correlação entre a 

perda de cobertura florestal e o aqueci-

mento global está bem documentada. 

As emissões de carbono provenientes da 

desflorestação e dos incêndios represen-

tam cerca de 10% das emissões globais. 

Entretanto, os povos da floresta tropical 

já demonstraram, que por dela depen-

der a sua subsistência, muitas vezes são 

os seus melhores guardiões. A floresta 

onde povos indígenas habitam, mantém, 

com frequência, melhores níveis de car-

bono do que muitas áreas mantidas por 

outros proprietários, públicos ou priva-

dos. Com efeito, reservas indígenas bra-

sileiras na Amazónia tiveram um papel 

fundamental na diminuição dos níveis 

de desflorestação – a um preço altís-

simo. Nos últimos 12 anos, morreram 

mais activistas e líderes indígenas bra-

sileiros do que em qualquer outro país. 

Durante os trabalhos em Paris ainda este 

ano, espera-se que os países apresentem 

planos a nível nacional – conhecidos como 

Contributos Determinados Pretendidos a 

nível Nacional, ou sigla em inglês INDCs 

(Intended Nationally Determined Con-

tributions), – em que se definem os passos 

que poderão levar à redução das emissões 

de carbono. Se o apelo de Francisco for 

respeitado, esses passos devem incluir 

compromissos para ajudar os povos indí-

genas a garantir o seu direito à terra e con-

ferir-lhes poderes que lhes permitam pro-

tegerem a sua floresta contra a destruição. 

Até agora, apenas um pouco mais de um 

quarto dos países do mundo inteiro, subme-

teram propostas preliminares INDC para 

análise. Infelizmente, poucos países que 

têm floresta tropical, submeteram as suas 

propostas, e nem um único dos que parti-

lham as fronteiras com a Amazónia o fez. 

O México, em contrapartida, está a dar 

um bom exemplo. O governo utilizou o 

pretexto dos relatórios INDC, para defi-

nir metas ambiciosas, incluindo compro-
missos de desflorestação zero até 2030 e 
recuperação de ecossistemas florestais nas 
bacias hidrográficas do país. E no entanto, 
apesar de o México ter direitos de proprie-
dade relativamente avançados para os po-
vos indígenas e comunidades locais, esses 
direitos têm ainda de ser integrados com 
outros regulamentos, colocando assim 
entraves ao desenvolvimento económico. 
Os países industrializados, como os Es-
tados Unidos e os membros da União 
Europeia, detêm uma responsabilidade 
especial para fornecer soluções para o pro-
blema da desflorestação. As comunidades 
indígenas que vivem na floresta têm de 
receber assistência para a manutenção dos 
seus recursos e assegurarem o seu modo 
de vida. O Fundo Verde para o Clima - 
Green Climate Fund - estabelecido pelas 
Nações Unidas para ajudar países em de-
senvolvimento a reduzirem as emissões de 
carbono e adaptarem-se às alterações cli-
máticas, deve incluir disposições específi-
cas para os povos indígenas, à semelhança 
do Mecanismo de Subvenções Dedicadas 
- Dedicated Grant Mechanism, DGM 
- do Fundo de Investimento Climático. 
(http://www.climateinvestmentfunds.
org/cif/DGM/).
  As próximas visitas do Papa Francisco 
incluem Washington DC e Paris, onde se 
espera que continue a defesa em favor do 
ambiente. Cabe agora aos nossos líderes 
atender ao seu apelo e converter as suas 

preces em medidas políticas.

*Bruce Babbitt, antigo secretário norte-
-americano do Interior e antigo Governa-

dor do Arizona, é membro do conselho de 
administração da Associação de Conser-

vação da Amazónia. 

Por Bruce Babbitt

Actos de irresponsabilidade, decididos por 

emoção e sem qualquer tipo de reflexão 

séria podem incendiar um país e reduzi-

-lo a cinzas. 

Cabem nesta categoria a decisão de atacar a 

comitiva do presidente da Renamo, Afonso 

Dhlakama, na província de Manica, assim como 

a acção do próprio Dhlakama, ao ordenar, num 

comício na última quinta-feira em Tambarra,  

também em Manica, a detenção do administra-

dor local, o chefe das operações do comando da 

polícia e o primeiro secretário da Frelimo. 

Apesar de todo o tipo de especulações até aqui 

aventadas, continuam desconhecidos os verda-

deiros autores do ataque à caravana de Dhlaka-

ma. Também ninguém sabe quais teriam sido as 

motivações. 

A Renamo acusa a Frelimo de tentar assassinar o 

seu líder, e esta responde acusando o seu inimigo 

de estimação de ter engendrado o incidente para 

encontrar justificação para iniciar a guerra. Não 

restam dúvidas que a Renamo está em modo de 

guerra, mas a menos que haja uma investigação 

técnica, objectiva e independente que nos possa 

dar luz sobre o que realmente aconteceu, todo o 

pronunciamento não sairá do reino da especu-

lação. 

Agora que foi um jogo perigoso, como uma 

criança que ao brincar com o fogo pode incen-

diar a casa, não há a mínima dúvida. Será que 

alguém está interessado em provocar uma crise 

pior do que aquela em que o país se encontra?  

Na mesma linha se enquadra a ordem do pre-

sidente da Renamo, ao mandar prender as três 

figuras já referidas. Felizmente o pior não acon-

teceu porque o administrador instruiu as pessoas 

visadas a saírem dos seus postos de trabalho e 

abandonarem as suas casas. Ele próprio desapa-

receu da circulação. 

São episódios mal pensados como estes que se 

podem transformar numa tragédia de conse-

quências incalculáveis. A actual situação política 

no país já é propícia para isso, e basta um peque-

no acto de irresponsabilidade para se atear um 

fogo que se pode alastrar por todo o país.

Basta imaginar como é que um chefe de opera-

ções da polícia, com homens fortemente arma-

dos sob seu comando, reagiria a uma acção ilegal, 

protagonizada por uma milícia igualmente ilegal 

para o desarmar e colocá-lo sob custódia. Instin-

tivamente iria responder com as armas e homens 

em seu poder, e no fogo cruzado o resultado seria 

uma verdadeira chacina. 

Dhlakama pode ter dado esta ordem acreditan-

do que isso iria demonstrar junto da população 

local o seu poder, mas como líder político que 

é, deveria ter antes calculado as consequências 

da sua acção, das quais não se pode descartar a 

possibilidade de colocar em causa a sua própria 

integridade física. 

A Renamo está em desavenças com o governo, 

mas é importante que os seus dirigentes com-

preendam que será na mesa das conversações de 

onde virá a solução. Molestar dirigentes da ad-

ministração do Estado, num verdadeiro acto de 

delinquência juvenil, é dificilmente a postura de 

um dirigente político que pretende que o povo o 

leve a sério.   
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Há sete-oito anos, viver no 

Município da Matola e tra-

balhar na capital do país, a 

cidade de Maputo, era uma 

coisa pacífica senão mesmo mui-

to agradável, uma vez que tanto no 

sentido ascendente como no descen-

dente era possível, mesmo em horas 

de ponta, fazer o percurso em 25-30 

minutos, andando a uma velocidade 

razoável e no quadro dos limites le-

gais. 

Particularmente, conheço alguém 

que, residindo no bairro de Laula-

ne, no Município de Maputo, e tra-

balhando na mesma urbe (zona do 

Alto Maé), geriu, entre meados de 

2008 e finais de 2010, a construção 

de um básico bloco habitacional num 

dos bairros do Município da Matola, 

tendo que fazer-se à obra, para efei-

tos de monitoria, todos os dias úteis, 

mas sem praticamente sobressalto 

algum. Essa pessoa se fazia à obra, 

aprovisionava material de construção 

para aquele dia (cimento, ferro, etc.), 

após o que a abandonava quando 

faltassem 30 minutos para iniciar a 

jornada laboral as 8 da manhã. E ain-

da conseguia, muito tranquilamente, 

chegar a tempo e horas.

Há cinco anos que o referido quadro 

nacional se mudou ao Município da 

Matola e, de ano para ano, investe 

muito mais tempo para sair de casa 

ao serviço e vice-versa, sobretu-

do nas horas de ponta. O dito cujo, 

terminada a construção e quando se 

mudou, pensou, talvez com alguma 

dose de razão, que tivesse resolvido 

aquilo que é hoje o maior problema 

de muitos jovens: ter casa própria. 

Mas, se formalmente tal correspon-

de à verdade, materialmente pode 

não passar de uma falácia ecológica, 

uma vez que qualidade de vida é o 

que, em boa verdade, esse cidadão e 

tantos outros numa situação similar 

à sua não tem. 

Efectivamente, gente há que, inician-

do a jornada laboral às 7:30, desperta 

às quatro, não tendo viatura própria, 

para que se não atrase ao serviço. À 

saída, as 15:30, mesmo sofrimento. 

Se se consegue chegar à casa as 19, 

já é, por mais caricato que pareça, 

“muito bom”. Os que possuem via-

tura própria, podem racionalizar, 

das cerca de seis horas diárias que a 

esmagadora maioria dos residentes 

do Município da Matola faz todos 

os dias úteis na estrada, uma ou duas 

horas, dependendo do bairro em que 

residem e da hora em concreto em 

que à estrada se fazem. Mas o dis-

pêndio, em combustível, do que se 

poderia poupar é, para eles, como que 

algo incontornável.

O lado económico desta situação 

afecta tanto as famílias como as orga-

nizações que empregam pessoas tais: 

(i) um casal que resida na Matola tra-

balhando em Maputo, por exemplo, 

e que usa duas viaturas por as agen-

das laborais serem irreconciliáveis, 

pode gastar, por mês, 30 mil meticais 

das suas economias em combustível 

e portagem. Num ano (11 meses, se 

se assumir que por ano cada traba-

lhador goza 30 dias de férias), esse 

casal “deita” nada mais, nada menos 

que 330 mil meticais em combustível 

e portagem. Se se incluir as despesas 

com a manutenção das viaturas, ob-

viamente que a conta dispara; (ii) as 

organizações que empregam pessoas 

que se vêem nessa terrível maratona 

todo o santo dia útil devem estar a 

ressentir-se em termos de produção 

e productividade, por ser óbvio que 

quem deva trabalhar oito horas diá-

rias e aplicar outras cinco ou seis na 

estrada, mais as que são reservadas a 

outras demandas inevitáveis, não é 

capaz de manter razoáveis níveis de 

desempenho por muito tempo!

Num “país com estrutura”, como diria 

o outro, compete ao próprio Estado 

(Governo e municípios) acondicio-

nar um sistema eficiente de trans-

porte público, com o que ter viatura 

própria chega a ser algo meramente 

de estilo ou para uso ocasional, com 

o que ganham o ambiente e a econo-

mia das famílias, sobretudo. De resto, 

não é por acaso que, quando fazia a 

sua campanha eleitoral nas eleições 

autárquicas de 2013, David Siman-

go, edil da capital do país – que, ma-

terialmente, sobretudo em termos de 

transporte público e outros serviços, 

acha-se fortemente ligada ao Muni-

cípio da Matola – prometeu instalar 

um metro de superfície caso se saísse 

vencedor daquele pleno, o que viria a 

suceder [ganhar o pleito]. O que, até 

aqui, se não vislumbra, pelo menos a 

olho nu, é algum sinal nessa direc-

ção. E o seu mandato já vai quase a 

meio...

Ano passado foi a vez do actual Pre-

sidente da República (PR), Filipe 

Nyusi, prometer, quando se encon-

trava em campanha eleitoral, algo no 

sentido de minimizar o sofrimento 

dos que vivem na Matola e traba-

lham em Maputo. Depois de ter dei-

xado claro que não estava em posição 

de prometer resolver o problema em 

pouco tempo, Nyusi disse a quem 

quis ouvi-lo que iria, no seu primeiro 

ano de governação, caso fosse eleito, 

“pelo menos minimizar a situação”. 

Para Janeiro próximo, mês no qual 

o PR completará o primeiro ano do 

seu mandato, faltam quatro meses, 

mas não existe nenhum sinal no sen-

tido do que prometeu.

Na verdade, circular entre Matola 

e Maputo e entre Maputo e Mato-

la nas horas de ponta torna-se cada 

vez mais problemático. A TRAC, 

que está a gerir uma portagem que 

até deveria ser distinguida por tal-

vez ser a única, no mundo, que se 

encontra entre duas cidades satélites 

e a contribuir para a pobre fluidez 

do tráfego, nada faz, em bom rigor, 

para garantir, aos nacionais utentes 

da estrada, a dignidade que a Cons-

tituição da República lhes confe-

re. De que aquela portagem é uma 

“rica mina” em termos de produção 

de lucro, nem as crianças têm dúvi-

das. Se em 2008 Matola tinha pouco 

mais de 500 mil habitantes, até finais 

de 2013 aquela urbe tinha já cerca 

de um milhão de habitantes, o que 

mostra quão rápido a cidade está a 

crescer em termos populacionais. O 

bairro de Ndlavela, o mais populoso, 

tinha, por aquelas alturas (finais de 

2013), cerca de 100 mil habitantes.

O que aqui tentamos registar nos faz 

terminar este RELATIVIZANDO 

como se acha reflectido no título: 

Construir na Matola e trabalhar 

em Maputo é resolver problema de 

habitação? Bem, cada um terá, com 

a necessária relativização, a sua res-

posta. Das eventuais consequências 

políticas deste estado de coisas talvez 

o tempo se encarregará de algo dizer!

PS: Na passada sexta-feira, 18 de Se-
tembro, registou-se algo que chocou até 
com o menos sensível dos cidadãos: o 
‘depósito’ de supostos nados mortos, mas 
nitidamente seres humanos, na Lixei-
ra de Malhampswene, no Município 
da Matola. Em face daquela triste si-
tuação, foi por demais encorajador ver 
Calisto Cossa, o jovem edil da Matola, 
a gerir competentemente a situação, 
comunicando tempestivamente e pe-
dindo desculpas públicas pelo sucedido, 
o que só é feito, cá entre nós, por quem 
tenha bem presente o seu estatuto de 
servidor público. O que merece o meu 
aceno positivo!  Há um potencial vigarista a 

cada esquina apostado em 

explorar em proveito próprio 

as fraquezas alheias e esta é 

uma realidade incontornável da eco-

nomia concorrencial capitalista, a crer 

no que a Volkswagen e dois Nobel da 

Economia acabam de demonstrar.  

Martin Winterkorn - tal como Ri-

cardo Espírito Santo, um cultor do 

pormenor e da gestão centralizada 

- acabou enleado na própria fraude, 

enquanto a Volkswagen nos Estados 

Unidos tentou iludir, durante mais de 

um ano, as suspeitas do Departamen-

to de Protecção do Ambiente. 

Aventar informação errónea ou frau-

dulenta é, por sinal, uma das típicas 

estratégias concorrenciais referencia-

das pelos Nobel da Economia, Geor-

ge Akerlof (2001) e Robert  Schiller 

(2013), no recente livro “Enganar os 

Tolos”, um estudo sobre “manipula-

ção e engano”.

Uma economia de mercado não se 

reduz à folia de tramóias, tem equi-

líbrios instáveis de oferta e procura, 

mas sem regulação concertada na 

compita, segundo regras democrá-

ticas, de interesses contraditórios dá 

azo à proliferação de arroubos espe-

culativos, asseveram Schiller e Aker-

lof.   

                 
A artimanha
Um artimanha informática para falsi-

ficar dados sobre emissões poluentes 

de veículos a diesel e aumentar ven-

das no mercado norte-americano do-

minado pela Ford, Toyota e General 

Motors justificou a fraude Volkswa-

gen desde 2009, segundo admite a 

empresa de Wolfsburg.  

A fraude vai, contudo, além das 482 

mil unidades vendidas nos Estados 

Unidos, tendo idênticos dispositi-

vos sido instalados em 11 milhões 

de veículos a diesel, de acordo com a 

Volkswagen.

Inquéritos anunciados da Euro-

pa à Austrália vão não só afectar a 

Volkswagen e demais empresas ale-

mãs, como a Daimler ou BMW, mas, 

também, prejudicar fortemente as 

vendas do segmento de veículos a die-

sel na Europa e nos Estados Unidos.

Baixar custos de produção e manu-

tenção na filtragem de poluentes, 

promovendo, simultaneamente, uma 

falsa imagem de veículos “amigos do 

ambiente” e económicos, apesar do 

preço superior do diesel nos Estados 

Unidos em relação à Europa, alimen-

taram a vigarice e convém chamar as 

coisas pelos seus nomes.

A hierarquia
A primeira tentação é equiparar o es-

cândalo Volkswagen às manipulações 

da taxa LIBOR, onde proventos ilíci-

tos individuais propiciavam a escalada 

fraudulenta, mas no caso da empresa 

alemã os indícios apontam para uma 

estratégia aprovada ao mais alto nível 

em que o provento financeiro pessoal 

imediato aparenta ser secundário.

Faz sentido dado que optimizar lucro 

ou divisar forma excepcional de ga-

nhar quota de mercado ou gerar no-

vas receitas é, de acordo com Akerlof 

e Schiller, próprio de uma economia 

capitalista, gerando equilíbrios de 

mercado peculiares.

  Tal propensão é identificável, tam-

bém, em sistemas não-capitalistas, 

mas o que está em causa para os eco-

nomistas norte-americanos é, essen-

cialmente, a presença em mercado, 

livre de interferências arbitrárias de 

poderes políticos, de agentes com ca-

pacidades de persuasão, negociação e 

cabedal de conhecimentos díspares.  

Traduza-se 
Os dois Nobel interessam-se espe-

cialmente pelos mercados financeiros 

dada a sua volatibilidade e volume de 

transacções, traduzidas em ganhos e 

perdas espectaculares em função de 

dados económicos, políticos ou con-

tabilísticos passíveis de manipulação.

Das expectativas de ganho sugeridas 

ou induzidas por certos agentes no 

mercado à apreciação sóbria, ingénua 

ou deficiente dos demais interessa-

dos - compradores, reguladores, co-

operantes ou concorrentes - é ampla 

a gama de alternativas de compra, 

venda, investimento  e regulação que, 

por definição, deixam margem para a 

vigarice.  

O livro “Phishing for Fools: the eco-

nomics of manipulation and decep-

tion” foi lançado este mês pela Prin-

ceton University Press. 

 

*Jornalista

Os vigaristas

RELATIVIZANDO Por Ericino de Salema

Construir na Matola e trabalhar em 
Maputo é resolver problema de habitação?

Por João Carlos Barradas*

Em blogues, jornais e redes 

sociais digitais é frequente 

desejar-se que o presiden-

te da República, Eng.º Fi-

lipe Nyusi, faça mais do que faz 

ou pode fazer. Pretende-se que 

ele tenha um superpoder capaz 

de resolver tudo o que há a resol-

ver no país. É a ele que se apela 

e não às instituições, faz-se dele 

um ser providencial, um messias, 

um deus que deve governar por 

inteiro a terra pecaminosa. 

Isto é isolar Nyusi, individualizá-

-lo por inteiro, Nyusi que, repe-

tidamente, tem afirmado que 

respeita a Constituição, não lhe 

competindo por isso imiscuir-se 

nas instituições. 

Sem dúvida que os presidentes 

da República fazem história, 

mas não são livres de a fazer nas 

condições por eles escolhidas, 

arbitrariamente, estrangeiros à 

história, às determinações e a 

quem os apoia e escolheu - para 

adaptar uma famosa posição de 

Karl Marx.

Sobre Filipe Nyusi
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

As promessas de não retorno à 

guerra valem como promessas. 

São promessas que, provavel-

mente, mais se orientam no sen-

tido de apaziguar ou refrear os ânimos dos 

cidadãos do que propriamente em garantir 

o seu cumprimento. Cada uma das partes 

parece fazer dois discursos: um de apro-

priação do protagonismo político, fazendo 

passar a ideia de que está em posição de 

força, e, outro, de apelo ao cidadão no sen-

tido de perceber que o maior, aliás, o único 

culpado é o seu adversário político.

Para o primeiro tipo de discurso cada uma 

das partes assume uma determinada dig-

nidade que a caracteriza. Ou seja, quem 

está no poder defende a sua dignidade 

usando, entre outros, com maior peso, o 

poder da imprensa pública (entenda-se 

“pro-governamental”) sob seu domínio. 

As reclamações, exigindo um mínimo de 

O único lado do problema
profissionalismo, imparcialidade e isenção, 

ainda que tenham a sua dose de provimento, 

são relegadas para uma gaveta fictícia tim-

brada ou rotulada de “oposição”. Na hora do 

aperto é fácil esquecer que a imprensa públi-

ca, assim entendida, não deve e nem pode ser 

partidarizada e que, por isso, o público merece 

respeito em termos de cruzamento de fontes. 

É suspeito e cansativo quando apenas nos é 

dado a consumir o conteúdo do lado que acusa 

e diaboliza o outro. Tão pesado e desestrutu-

rante se torna quando isso só confirma a regra.

Olhando para o “outro lado”, designadamente 

a oposição, a defesa da dignidade é feita ba-

sicamente pela imprensa privada (entenda-se 

“livre”, no sentido de censura e independên-

cia editorial), fora do seu domínio directo. Há 

um “domínio indirecto” da oposição sobre a 

imprensa, no geral, através do seu comporta-

mento político, independentemente do agrado 

dessa mesma imprensa. Por exemplo, os títulos 

dos semanários da praça são um chamariz im-

portante para percebermos algo sobre o signi-

ficado de liberdade de expressão e exercício de 

democracia. Essa liberdade consegue vender 

as ideias da oposição, pressionada pelo mo-

mento e pelo sentido de oportunidade, aliás, 

pelo necessário faro que este tipo de negócio 

exige. Quando esse exercício incomoda atrai 

rótulos como libertinagem, imprensa não sé-

ria, pasquins, etc. O acto de denegrir a luta 

contra desinformação assume-se assim como 

produto de intolerância ou de quem procura 

ganhar a sua razão gritando mais alto que a 

própria razão. 

Tanto o primeiro tipo de imprensa como o se-

gundo mostram-nos uma espécie de empate 

relativamente à apropriação do protagonismo 

político; os dois localizam-se no ministério da 

verdade, mas cada um no seu respectivo an-

dar. Por vezes, as tendências cruzam-se nos 

corredores desse mesmo ministério onde 

confirmam percepções antigas, percepções 

ligadas ao “fantasma do profissionalismo”. 

Percebem, por isso, que que é preciso des-

construir os medos e no seu lugar recons-

truir e fortalecer o profissionalismo para 

tornar mais visível e credível o seu minis-

tério. 

Quanto ao segundo discurso feito pelas 

partes, o de que o culpado é o adversário 

político, a resposta está na exigência de 

paz. O cidadão percebe, ou já percebeu, 

que o sacrifício em eleger o culpado nunca 

foi a solução do problema. Aos culpados 

custa exigir que se comportem como tal 

quando se sabe que só os mesmos estão em 

posição primeira de solucionar o proble-

ma. Quando as partes decidirem “baixar 

a guarda” teremos pernas para resolver o 

problema que nos aflige. Isso é para breve.

O 
que se passou no sába-

do passado em Manica é 

uma história muito mal 

contada. E o mais estra-

nho é que é muito mal contada 

dos dois lados.

Senão, vejamos:

Mal a notícia do atentado contra 

a coluna de Afonso Dhlakama co-

meçou a chocar o país e a comuni-

dade internacional, apareceu logo 

a versão de que não teria havido 

atentado nenhum, mas sim o re-

bentamento de um pneu que terá 

feito capotar um carro. 

Só que, por um lado, há a foto de 

um carro todo perfurado por balas 

e, por outro, há o relato dos jor-

nalistas, que seguiam na caravana, 

que não põem em dúvida a exis-

tência do tiroteio.

Mas, depois, temos a notícia da 

Agência France Press. Essa Agên-

cia contactou, em Chimoio, o 

Inspector Manuel Lourenço. E 

ele contou a história de um posto 

de controlo policial que mandou 

parar um carro não pertencente 

à comitiva de Dhlakama. Como 

o carro não parou a força policial 

começou a disparar contra ele e 

como, por azar, a coluna da Rena-

mo ia a passar nesse momento foi 

atingida por alguns tiros. Portan-

to, os tiros tinham sido disparados 

pela Polícia mas por engano.

Mais tarde a France Press con-

tactou o comandante da PRM 

em Manica, Armando Mude, que 

afirmou que os tiros tinham sido 

disparados por indivíduos não 

identificados.

Entretanto, o porta-voz do par-

tido Frelimo defende a tese de 

que terá sido uma coisa interna 

da Renamo para ter um pretexto 

para iniciar a guerra. Não explica 

é por que razão, então, a Renamo 

não iniciou imediatamente a guer-

ra e, pelo contrário, assistimos a 

Dhlakama, calmo e sorridente, na 

Beira, a desvalorizar o ataque e a 

continuar a falar de Paz.

Isto do lado do Governo/Frelimo. 

Vejamos agora o lado da Renamo:

Os jornalistas que seguiam na ca-

ravana falaram de um ferido grave, 

o motorista de um dos carros. Ora 

nunca mais se soube de tal pessoa. 

Parece não ter dado entrada em 

nenhum dos hospitais de Chimoio 

e a Renamo não o apresentou aos 

órgãos de informação, como seria 

natural que fizesse.

O mesmo se passa com quatro 

atacantes feridos e capturados pe-

los homens da Renamo. São refe-

ridos pelos jornalistas que iam na 

coluna mas depois desaparecem 

sem deixar rastos. O que seriam 

testemunhos fortíssimos em apoio 

às acusações de Afonso Dhlakama 

à Polícia e ao partido Frelimo, pa-

recem nunca ter existido.

E o pacato cidadão fica sem saber 

o que, de facto, aconteceu, num 

momento em que uma chispa des-

tas pode deitar fogo ao país.

Eu diria que os dois lados devem 

parar de fazer coisas destas que 

só servem para mostrar o cinis-

mo dos apelos à Paz com que nos 

inundam a todas as horas.

Não há paciência para assistir a 

estes jogos de guerra feitos com 

armas reais nas mãos.

História mal contada

Os países africanos são muitas vezes criticados 

por não responderem aos seus desafios am-

bientais. Os observadores costumam citar a 

perda de habitat face ao crescimento popula-

cional, degradação do solo e industrialização. 

E depois, há a acusação mais frequente de todas: que 

o aumento da caça furtiva está a colocar em perigo 

espécies como elefantes e rinocerontes.  

No Quénia, contudo, há um projecto de conservação 

inovador em curso. Iniciado nas montanhas Aberda-

re, no centro do Quénia, o “Rhino Ark”, originalmen-

te concebido para proteger o rinoceronte negro alta-

mente ameaçado pela caça furtiva, é suportado pelas 

pessoas que lhe poderiam ter resistido: as comunida-

des locais das áreas agrícolas mais produtivas do país.

Em 1988, os conservacionistas decidiram financiar e 

construir uma cerca electrificada para proteger uma 

área do Parque Nacional de Aberdare, que faz fron-

teira com pequenas propriedades agrícolas. A cerca 

foi projectada para evitar a intrusão da população 

humana e da degradação no habitat do parque. Mas 

também protegeu os agricultores, cujas culturas eram 

regularmente sendo destruídos por caçadores de ele-

fante e outros animais selvagens. Os agricultores lo-

cais saudaram a iniciativa, o que influenciou a decisão 

de expandir a cerca de forma a cobrir o perímetro de 

toda a faixa de Aberdare. 

As Montanhas Aberdare, que abrangem 2.000 qui-

lómetros quadrados de floresta indígena e bacias 

hidrográficas vitais, bem como um parque nacional, 

são fundamentais para o Quénia. Quatro dos maiores 

rios do país, fluindo para o norte, oeste, leste e sul, 

começam ali, e fornecem  água e energia a sete gran-

des cidades, incluindo a capital, Nairobi. Em encostas 

mais baixas das montanhas, quatro milhões de agri-

cultores beneficiam de um solo rico e precipitações 

abundantes. No sopé e declives elevados, produz-se 

30% do chá do Quênia e 70% do seu café. 

Durante 21 anos, a cerca em torno das Aberdare foi 

cuidadosamente construída, suportada principal-

mente pelo sector empresarial do Quénia, doadores 

individuais e exercícios inovadores de captação de re-

cursos, tais como o Rhino Charge, um evento moto-

rizado que tem atraído a atenção do público queniano 

e arrecada mais de um milhão de dólares anualmente. 

Mas, no momento em que a vedação electrificada foi 

totalmente concluída, em 2009, o governo, sob a li-

derança do então presidente Mwai Kibaki, tornou-se 

um parceiro essencial, com o Serviço de Vida Sel-

vagem do Quénia (KWS) e o Serviço Florestal do 

Quénia (KFS) profundamente envolvidos no o pro-

jecto.

Com o apoio do governo queniano, o Rhino Ark tem 

sido capaz de voltar a sua atenção para outras áreas 

florestadas, mas degradadas - como o Monte Ebu-

ru no Complexo de Florestas Mau, com vista para 

o Lago Naivasha, e o Monte Quénia, património da 

humanidade que tem sido fortemente afectado pe-

los conflitos entre os humanos e a vida selvagem. A 

cerca de 45 km no Monte Eburu foi concluída no 

ano passado. A cerca do Monte Quénia, a 450 km, 

será mais demorada do que o projecto das Aberdare, 

estando, contudo, a fazer rápidos progressos, com 80 

quilómetros concluídos.

Naturalmente, a construção de uma cerca é apenas o 

começo. As cercas devem ser geridas e mantidas (al-

guns dos postes originais nas Aberdare, por exemplo, 

tiveram de ser substituídos), devem ser desenvolvidos 

corredores de vida selvagem, e as comunidades locais 

necessitam de apoio. Todas as áreas são mantidas sob 

vigilância de patrulhas aéreas e pedestres ao longo da 

linha da cerca - um processo de monitorização cons-

tante que implica custo consideráveis.

Os benefícios, contudo, são significativos. As cercas 

mantêm as autoridades totalmente atentas a quais-

quer incidentes de caça ilegal - especialmente de 

elefantes, rinocerontes e espécies excepcionalmente 

raras, como o antílope da montanha Bongo, que só 

existe agora nas Aberdare, Monte Quénia, e no com-

plexo das florestas Mau, incluindo o Monte Eburu.

As comunidades locais estão envolvidas em todas as 

áreas da cerca e na manutenção da floresta. Na ver-

dade, elas são os guardiões das cercas, mantendo-as 

limpas de vegetação, e reparando os danos causados 

??por animais selvagens e outros factores - e apren-

dendo novas competências no processo.

O objetivo a longo prazo é a proteção dessas florestas 

críticas. Para isso, os fundos de doações estão a ser 

estabelecidos como parcerias público-privadas, reu-

nindo o Rhino Ark, a KWS e a KFS, e representantes 

das comunidades locais. Os chamados contratos fi-

duciários, criados localmente, vão gerir esses fundos, 

que acabarão por pagar a manutenção das cercas. O 

Contrato Fiduciário Aberdare entrou em vigor em 

Outubro passado.

Os agricultores da região podem agora ver os benefí-

cios da co-existência com a cerca. Desde a conclusão 

da cerca das Aberdare, o valor da terra dos agricul-

tores locais quadruplicou. Eles podem trabalhar nos 

seus campos em paz pela primeira vez em mais de um 

século, os seus filhos podem caminhar para a escola 

sem medo de serem atacados por animais selvagens, 

e a conservação faz agora parte do currículo. A prin-

cipal lição é simples: boas cercas são boas para todos.

*Christian Lambrechts, antigo responsável do progra-
ma ambiental das Nações Unidas, é director executivo 

do Rhino Ark Charitable Trust.

Boas cercas fazem espécies seguras
Por Christian Lambrechts*



21Savana 25-09-2015 PUBLICIDADE



22 Savana 25-09-2015DESPORTO

Como que a dar um puxão 

de orelhas ao Ministro da 

Juventude e Desportos, 

Alberto Nkutumula, o pre-

sidente da República, Filipe Nyusi, 

não deixou de lamentar o estado 

de abandono em que se encontra o 

Parque dos Continuadores, outrora 

uma das mais imponentes infra-

-estruturas do atletismo inaugura-

das pelo então presidente Samora 

Machel. Neste momento, há vários 

interesses privados em jogo depois 

de, num passado não muito dis-

tante, o Ministério da Juventude e 

Desportos e o Conselho Municipal 

terem chumbado um projecto emi-

nentemente desportivo de Lurdes 

Mutola, a menina de ouro do nosso 

atletimso, para depois apadrinharem 

um outro que tem muito pouco a ver 

com o desporto.

Na verdade, apesar do clamor de 

vários segmentos ligados ao atle-

tismo e não só, incluindo o próprio 

presidente da FMA, Shafee Sidat, 

que insistentemente questiona-

ram a forma pouco clara como foi 

tratado o  “negócio” do Parque dos 

Continuadores, o MJD sempre ten-

tou transmitir a mensagem de que 

tudo estava bem encaminhado, daí 

que, oficialmente, o ministro Alber-

to Nkutumula não tenha visitado o 

local desde que tomou posse, muito 

menos se tenha pronunciado sobre 

os passos seguintes.Visitou, isso sim, 

algumas federações desportivas na-

cionais, interagiu com muitos des-

Parque dos Continuadores

Caiu a máscara
Por Paulo Mubalo

portistas e deu recomendações sobre 

isto ou aquilo. 

Ou seja, Nkutumula precisou da 

visita do Presidente da República 

para “descobrir” que a pista não está 

em boas condições e que a primeira 

acção que deve ser feita é a sua re-

bilitação.

Já Shaffe Sidat diz que a visita do 

presidente da República foi uma  

vitória do seu elenco, pois tudo fez  

para que aquele local mudasse de 

face.

Sabe-se que o Parque dos Continu-

adores situa-se no coração da cidade 

de Maputo, quiçá numa das zonas 

nobres (Polana Cimento), e foi 

inaugurado no período pós-inde-

pendência pelo antigo Presidente da 

República, Samora Machel. 

A infra-estrutura está em ruínas e 

enquanto se espera pelo tão bada-

lado e controverso projecto da sua 

requalificação, alguns clubes vão o 

usando a seu bel-prazer contra to-

dos os riscos que podem advir para 

os atletas. 

Antes da visita do PR ao local, o SA-

VANA já o tinha feito por inúmeras 

vezes e constatou que a degradação 

atingiu o seu limite: o tapete está 

quase que desfeito, sendo que é per-

meado por crateras e ondulações. 

No tocante às pistas, apenas uma 

é que reúne as mínimas condições 

para ser usada, mas, diariamente, 

atletas federados e não só, treinam 

nesse local, o que não deixa de cons-

tituir uma verdadeira aberração. 

Apurámos, ainda, que atletas que 

representaram o país nos Jogos da 

Commonwealth treinaram regular-

mente nesse local e, em consequên-

cia do mau estado das pistas, ficaram 

tocados.

E tal como o Parque dos Conti-

nuadores, a sede da FMA é outro 

exemplo eloquente da degradação. 

O tecto está carcomido de velhice e 

a deixar infiltrar água, para além da 

falta de mobiliário e materiais infor-

máticos.

Polémica em torno do projecto de 

requalificação

O projecto de requalificação do 

Parque dos Continuadores sempre 

alimentou polémicas em vários cír-

culos, sendo disso exemplo a orga-

nização Livaningo, que entende que 

aquela infra-estrutura é um patri-

mónio secular desportivo, cultural 

e histórico da cidade, que devia ser 

mantido, independentemente das 

circunstâncias e pressões de grupos 

financeiros ou comerciais que estão  

interessados pelo local. 

“O futuro projecto de construção de 

edifícios no Parque dos Continu-

adores representa uma clara extin-

ção dos poucos espaços verdes que 

a cidade de Maputo ainda preserva, 

e vai contra todos os princípios que 

norteiam o desenvolvimento urbano 

sustentável”, defende. 

Para esta organização, a satisfação 

dos interesses comerciais não pode 

colidir com os serviços urbanos bási-

cos e imprescindíveis para uma cida-

de, pois, existem outros espaços em 

que os tais empreendimentos podem 

ser albergados sem que com isso haja 

a supressão dos espaços verdes.

Sabe-se que o projecto em alusão 

está orçado em 50 milhões de dó-

lares e vai comportar, entre outras 

coisas, as futuras sedes do Fundo de 

Promoção Desportiva, Federação 

Moçambicana de Atletismo, Asso-

ciação de Atletismo da Cidade de 

Maputo, para além de infra-estrutu-

ras de apoio, sendo de destacar salas 

de musculação, centro médico, salas 

de conferências e serviços adminis-

trativos.
O plano director foi desenhado pela 
empresa Equip, Lda, representa-
da por Rui Tadeu, antigo dirigen-
te sénior do Costa do Sol e que já 
explorou o ginásio do Ministério 
da Juventude e Desportos. A dura-
ção das obras é de dois anos, sendo 
que o novo parque terá uma área de 
cerca de 65 mil metros quadrados. 
De realçar que contribuiu, grande-
mente, para a degradação das pistas 
do Parque dos Continuadores a re-
alização de concertos musicais, com 
a condescendência do Ministério da 
Juventude e Desportos.
Em vários círculos reina a percepção 
de que o país pouco fez para Lur-
des Mutola, sendo disso exemplo o 
facto de, depois de ter criado uma 
fundação com seu nome, a qual foi 
apadrinhada pelo antigo Chefe de 
Estado, Joaquim Chissano, não lhe 
terem sido abertas as portas para 
avançar com um projecto, que entre 
outras coisas, incluía a construção da 
vila olímpica. É que, volvivos alguns 
anos, as instalações foram vendidas 
a singulares, num negócio que deixa 
muitas zonas de penumbra.

Pormenor do Parque dos Continuadores

O 
livro finta-finta, da autoria 
da jornalista italiana, Paola 
Rolletta, foi lançado nesta 
terça-feira, em Milão, na 

Itália, por ocasião da Expo 2015. 

Trata-se da versão em italiano desta 

obra, originariamente publicada em 

duas línguas (português e inglês), 

em Maputo, no ano de 2011, sob a 

chancela da Texto Editores.

Finta finta é uma homenagem a todos 

os jogadores e treinadores moçambi-

canos, famosos e anónimos, sonhado-

res, que fizeram a história do futebol e 

da nação moçambicana e é composta 

por uma amostra de 31 retratos.

Nesta obra, com 224 páginas, Paola 

Rolletta conta a história do futebol 

moçambicano através do retrato de 

jogadores e treinadores que fizeram 

conhecer o nome de Moçambique 

no mundo, dos anos 1950 até aos 

nossos dias, como são os casos de 

Matateu, Mário Coluna, Eusébio, 

Shéu, Calton Banze, Tico Tico, 

Chiquinho Conde, Augusto Mati-

ne, Dário Monteiro, entre outros.

A versão italiana é da editora italia-

na, Aviani & Aviani e o dinheiro da 

venda do livro será utilizado para a 

realização do projecto “Finta-Finta 

Mabilibili” promovido pela Time 

For Africa, em colaboração com a 

Escola Comunitária de Mabilibili, 

no distrito de Matutuine, na provín-

cia de Maputo, que compreende a 

Finta-finta lançado em Milão

construção de um campo de futebol 

para favorecer a prática desportiva 

dos jovens.

Referir que Paola Rolletta é uma 

jornalista italiana, residente em Mo-

çambique e trabalha como freelancer 

para órgãos de informação nacionais 

e internacionais. Foi igualmente co-

laboradora do hebdomadário SAVA-

Paola Rolletta

NA. O futebol é uma das suas pai-

xões, mas como não tem talento no 

relvado diverte-se a escrevê-lo. Aliás, 

no lançamento da obra em Mapu-

to, o governo desafiou os jornalistas, 

particularmente desportivos, a se-

guirem o exemplo de Paola Rolletta, 

pois são ainda poucas as obras publi-

cadas neste campo.

A 
companhia Moçam-
bicana de Hidrocar-
bonetos (CMH) uma 
empresa fundada em 

Outubro de 2000, como veículo 
de participação dos moçambica-
nos no Projecto de Gás Natural 
de Pande e Temane, na província 
de Inhambane,  vai pôr à dispo-
sição, nas próximas semanas aos 
interessados, cerca de 10 mil 
livros de xadrez no quadro da 
massificação daquela modalida-
de no país.

Os livros serão distribuídos a al-

gumas escolas primárias do país 

em parceria com a Academia de 

Xadrez da Matola. Entretanto, 

apesar de não ter sido revelado 

CMH apoia xadrez 
com 10 mil livros

o montante que será gasto na 

operação, que inclui a edição e 

distribuição, estimativas apon-

tam para cerca de um milhão de 

meticais.

Nesses livros, de muito boa 

qualidade, conforme o SAVANA 

apurou, estão lá inseridas as re-

gras básicas do xadrez, o nome 

das peças, a sua movimentação, o 

que vai permitir aos alunos uma 

rápida aprendizagem.

De referir que o xadrez é consi-

derado como uma modalidade 

que ajuda os indivíduos, prin-

cipalmente as crianças, a terem 

um raciocínio mais rápido, o que 

lhes permite encarar da melhor 

maneira os desafios do futuro. 
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No intuito de desenvolver o gosto pela literatura e pela escrita, o 

Conselho Municipal de Maputo (CMM) e a Associação dos Es-

critores Moçambicanos (AEMO) instituem o “Prémio Literário 

10 de Novembro” homenageando deste modo o dia da Cidade de 

Maputo.

O Prémio tem periodicidade anual, tendo sido a primeira edição 

em 2005, de acordo com o memorando de entendimento celebrado 

entre o Conselho Municipal de Maputo e a Associação dos Escri-

tores Moçambicanos, que faz parte integrante do presente Regula-

mento, que estabelece as normas reguladoras do Prémio Literário 

10 de Novembro, conforme o articulado seguinte.

Artº1
(Definição)

O Prémio Literário 10 de Novembro foi instituido em valor mone-

tário, atribuido a um escritor (a) vencedor (a), com o fito de incenti-

var e consolidar hábitos de leitura e de escrita, promover e valorizar 

a literatura moçambicana.

Artº2
(Condições de Admissão)

Podem concorrer ao prémio, escritores nacionais com ou sem 

livro(s) publicado(s), residentes na Cidade de Maputo.

Artº3
(Publicidade do Concurso)

O anúncio do concurso de cada edição será feito através dos órgãos 

de comunicação social.

Artº4
(Natureza dos trabalhos)

1. Os géneros literários elegíveis para efeitos do concurso são: a 

poesia e a prosa, em regime alternado anual.

2. A edição de 2015 é consagrada à prosa.

Artº5
(Qualidade)

1. São admitidos ao concurso, trabalhos e não publicados, escritos 

em português e submetidos aos critérios técnico-literários de 

cada uma das edições.

2. Serão liminarmente excluidos os que violarem no todo ou em 

parte as normas do presente Regulamento.

Artº6

(Valor Pecuniário)

O Prémio Literário 10 de Novembro tem o valor monetário de 

100.000.00 MT (Cem mil meticais) e será entregue ao vencedor 

em cerimónia pública, no dia 10 de Novembro de cada ano.

  Artº7
(Critérios da edição)

1. Para a edição de 2015, os trabalhos concorrentes deverão ser 

entregues na sede da AEMO, em quatro exemplares, com tra-

tamento do texto em tamanho A4, a espaço simples e fonte 12, 

com um mínimo de 30 páginas e um máximo de 50, até ao dia 

20 de Outubro do ano em curso.

2. No acto da entrega dos trabalhos, os autores receberão um com-

provativo do depósito da obra.

Artº8
(Confidencialidade dos Concorrentes)

Os concorrentes devem apresentarem-se ao concurso sob pseudó-

nimo, devendo juntar ao processo a sua identidade civil e morada, 

dentro de um envelope fechado e devidamente assinalado no exte-

rior com a inscrição de “Prémio Literário 10 de Novembro”, segui-

da do pseudónimo pessoal.

Artº9
(Prazo)

O resultado do concurso será divulgado publicamente no dia 10 de 

Novembro, dia da Cidade de Maputo.

Artº10
(Edição do título vencedor)

O CMM e a AEMO poderão editar a obra vencedora, por sua 

própria iniciativa, ou cedendo-a á alguma instituição interessada, 

mediante acordo, ou ao próprio autor, desde que salvaguardado o 

prestígio do prémio, pelo que não haverá lugar a vencedores ex-

-aequo. 

Artº11

(Lançamento da Obra)

A obra a publicar, no âmbito deste prémio literário, será lançada no 

ano imediatamente posterior ao ano de concurso, em data coinci-

dente com a celebração do Dia Mundial do Livro.

Artº12

(Constituição do Juri)

O Juri do “Prémio Literário 10 de Novembro” é composto por três 

personalidades de reconhecido mérito, dos quais dois indicados 

pela AEMO e um indicado pelo CMM.

Art13
(Forma de Deliberação)

O Juri delibera por maioria simples, e do resultado do concurso 

será lavrada uma acta, mesmo que não seja apurado o vencedor por 

manifesta falta de qualidade literária dos trabalhos apreciados.

Artº14
(Recurso)

Da decisão do juri não cabe recurso

Artº15
(Entrada em Vigor)

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.

MUNICÍPIO DE MAPUTO
      ___________

     CONSELHO MUNICIPAL 
    PELOURO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
REGULAMENTO DO PRÉMIO LITERÁRIO 10 DE NOVEMBRO
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Por Luís Carlos Patraquim

O 
primeiro-minisro húngaro não 

deve nada ao Almirante Hor-

thy, o venerável ditador que 

serviu Hitler. Chama-se Vic-

tor, gosta de muros, não gosta de ciganos 

nem de judeus e, muito menos, da horda 

“pavorosa” que deambula pelo horto de-

sarmonioso europeu. O Victor, cara dura, 

baixote, firme, pouco amigo de falatórios 

democráticos, acaba de anunciar que deu 

ordens ao seu exército para disparar so-

bre o rebotalho que mancha e suja o ve-

lho continente. Fiel ao humanismo que 

ergueu Buchenwald ao lado da cidade 

de Goethe, Weimar, o Victor deu ordens 

para só serem disparadas balas de borra-

cha. Bem haja! 

A Comissão Europeia o Conselho Euro-

peu, os tratados moribundos, o sumptuo-

so parlamento, que ora reúne em Bruxe-

las, ora em Estrasburgo – essa cidade de 

fronteira, essa estrada com uma cidade no 

meio por onde ocorreu a transumância 

militarista entre a França e a Alemanha 

– esses deputados cheios de mil e uma di-

rectivas e resoluções e mais inchados or-

denados, clamam, indignam-se, apoiam, 

desapoiam, mas não mandam nada. Nem 

o homem normal que é o senhor François, 

o da lambreta, exímio em discursos fúne-

bres e excelente caixeiro viajante na venda 

de Raffales. Quando os excelentíssimos 

deputados mudam de Bruxelas para Es-

trasburgo e vice-versa, a mola despendida 

dava para pagar todas as Ematuns da vida, 

essa moçoila com apelido insólito, a Ema 

Atum

Do alto da sua brilhantíssima geoestra-

tégia, no que é secundado pela análoga 

visão de Merckel para a Ucrânia e a dos 

Estados Unidos para cercar a Mãe Rússia, 

Vladimir Putin declarou, uma vez, que o 

maior desastre estratégico do século XX 

tinha sido a queda do Muro de Berlim. 

Estava eu numa barraca do Museu, com 

o meu amigo Jonasse, e ambos concordá-

mos. O rapaz que, qual cowboy Marlboro 

das estepes, exercita os bíceps do que resta 

da grande potência do nosso aliado natu-

ral Breznev, estava a ser um profeta.

Os muros voltaram. O arame farpado 

deve estar a ser produzido às toneladas de 

novelos ali onde o Danúbio não é azul. É 

um espectáculo assistir à industriosa ca-

pacidade europeia em colocar estacas nas 

fronteiras – melhor só o Estado de Isra-

el -,  a enlatar gente nos comboios para 

nenhures, como indigna ver aquela massa 

de gente a entupir as belas autoestradas. 

Atrapalhando o tráfego, diria o Chico 

Buarque.

Causas para isto? Pois claro, os trafican-

tes. O bombardeamento da Líbia, levado 

a cabo pelo Sarkhozy mais o penteadinho 

do Cameron, não sequer chamados à co-

lação. Muito menos o que não se fez a 

seguir: o nation building, como refere o 

jargão das Nações Unidas. A propósito, a 

prestimosa organização faz cada vez mais 

lembrar a famosa Sociedade das Nações.

E o que diz a extrema-direita? Entre as 

vagas de refugiados, os que escapam à 

morte no Mediterrâneo; os que por terra 

chegam à Turquia, à Grécia e andam em 

bolandas pelos campos minados da hipo-

crisia europeia, só podem estar infiltrados 

do Daesh. É isso! 

Os Estados, depois de alguns bondosos 

acolhimentos, por vezes com bandas e 

tudo nas bucólicas aldeias, começam a fe-

char as portas, quer dizer, a erguer muros, 

arame farpado. E empurram os deserda-

dos para as calendas de onde vieram, num 

regresso às margens do mar da morte que 

é hoje esse berço de civilizações, nas duas 

margens do Mare Nostrum. Quem os 

acolhe primeiro que os aguente que os co-

fres do BCE apoiarão com uns taquitos. 

Do lado de cá, a indiferença continua. 

Não me lembro, posso estar enganado, de 

urgentes cimeiras da UA, de articulações 

com a OIM (Organização Internacional 

para as Migrações), de encontros entre 

as organizações regionais, CEDEAO, 

UMOA, por aí. Nada, ou quase. Uma 

Eritreia ditatorial, so what?! O Sudão do 

Sul inviável, so what?! E o mais que se 

sabe. Mal agradecido anda o Boko Haram 

que não reconhece a oferenda das armas 

proporcionadas pelo desastre líbio. Sobre 

o Iraque perguntem ao menino Bush fi-

lho que agora pinta auto-retratos. E não 

há TPI para isto!

Por fim, no horto desarmonioso europeu, 

é melhor começar a esquecer Schengen. 

Aliás, é melhor começar a esquecer bastas 

ilusões.

Como é que um continente em crise (di-

zem eles) que emigrou para tudo o que 

era sítio e que tem cerca de 500 milhões 

de habitantes, pode acolher um milhão de 

refugiados. É insuportável! Ninguém está 

a falar de melanina. É só uma questão de 

números.   

Arame Farpado 
made in EuropeTeve lugar nesta segunda-feira, 21 de 

Setembro, no bairro da Mafalala, a 
cerimónia central de lançamento das 
actividades comemorativas ao Dia 

Mundial do Turismo, a assinalar-se no pró-
ximo 27 de Setembro corrente.

Sob o lema “Mil Milhões de Turistas, Mil 

Milhões de Oportunidades” a Associação 

IVERCA – Turismo, Cultura e Meio Am-

biente, em parceria com o Ministério da 

Cultua e Turismo, tem agendado diferentes 

actividades sócio-culturais e recreactivas no 

âmbito desta efeméride. 

Entre palestras sobre turismo, visitas guiadas 

a alguns pontos históricos da cidade de Ma-

puto, a IVERCA, como uma entidade com 

uma génese no movimento estudantil-aca-

démico, pretende proporcionar um contacto 

entre os turistas e um vasto leque de patri-

mónio cultural nacional disperso ao nível da 

capital moçambicana. Um dos destaques das 

referidas actividades é a rota pelo histórico e 

emblemático bairro da Mafalala e duas pales-

Mafalala é palco do turismo 
doméstico nacional 

tras nas Escolas Secundárias Josina Machel e 

Noroeste 1, de forma a contribuir para uma 

melhor formação no sector.

A Associação IVERCA acredita que, através 

deste conjunto de acções, vai contribuir para 

a promoção do turismo doméstico nacional, 

bem como massificar esforços visando pro-

teger o património nacional em diferentes 

perspectivas.

O Dia Mundial do Turismo foi instituí-

do pela Organização Mundial do Turismo 

(OMT) no decurso da 3ª Assembleia Geral 

deste organismo, realizada em Torremolinos, 

Espanha, em Setembro de 1979. Adoptou-

-se o dia 27 de Setembro na sequência de um 

marco importante no mundo do Turismo, 

que foi a adopção dos estatutos desta orga-

nização.

Moçambique vem celebrando a data desde 

1995, ano em que foi formalmente admitido 

como membro da Organização Mundial do 

Turismo, durante a 11ª Sessão da Assembleia 

Geral da OMT. A.S 

O 
Movimento Literário Kuphaluxa 

em parceria com o Conselho Mu-

nicipal da Matola e patrocínio dos 

Aeroportos de Moçambique e a 2M 

realizam nos dias 23, 24 e 25 de Outubro de 

2015 a primeira edição do Festival Literário 

da Matola – LITERATAS. 

O LITERATAS 2015, produzido pela SóArte 

Media, terá como palco o Posto Administrativo 

da Machava, no Município da Matola. O even-

to contemplará uma grande feira de livro, de-

bates, oficinas, encontros literários, exposições, 

actividades para infância, recitais de poesia, es-

pectáculos de música, entre outras.

Na presente edição, o Festival LITERATAS 

tem como tema “memória: um museu contem-

porâneo” visando reflectir, de um modo geral, 

sobre o papel da literatura nos processos cultu-

rais, históricos e sociais.

Pretende-se que o evento seja uma verdadei-

ra festa do livro, onde os participantes terão a 

oportunidade de convergir com as outras artes, 

como pintura, cinema, dança, música e gastro-

nomia, para além de uma área direccionada aos 

leitores de palmo e meio.

O Kuphaluxa e a SóArte Media pretendem 

transformar a cidade da Matola, durante os três 

dias, na catedral das artes por intermédio do li-

vro e da música. Num projecto que se espera 

seja uma tradição no circuito cultural em Mo-

çambique, envolvendo escritores, académicos, 

Saxofonista participa em Music ExChange

Os residentes do bairro consideram que o turismo tem vindo a mudar o cenário da zona

O 
multi-premiado saxofonista, com-
positor, produtor e etnomusicólogo, 
Moreira Chonguiça, foi uma vez 
mais convidado a juntar-se a um 

painel de luxo de profissionais de música na 
quinta edição do Music ExChange, a ter lugar 
em Cape Town, África do Sul, de 25 a 26 de 
Setembro de 2015.

Music ExChange é um dos maiores programas 
sul-africanos de música, filme e entretenimen-
to em que alguns dos mais respeitados nomes a 
nível mundial na área de negócio fazem parte.

jornalistas, estudantes, gestores culturais, leito-

res e o público em geral.

Espera-se, igualmente, uma audiência estimada 

em três mil espectadores ao longo de um evento 

a ser animado por cerca de cinquenta artistas 

das mais vastas expressões, desde escritores, po-

etas, artistas plásticos, animadores de leituras e 

músicos. Ao mesmo tempo, pouco mais de uma 

dezena de editoras e livrarias vão expor e vender 

livros a preços promocionais. Aliás, a venda do 

livro a preço descontado é uma das principais 

características do Festival LITERATAS, pois é 

importante criar motivação para que os leitores 

compram mais os livros e consequentemente, 

leiam. A.S

Matola acolhe festival de literatura

Moreira Chonguiça estará num painel no sába-
do com Bryan Michael Cox, Brandon Bakshi e 
o defensor de topo no Tribunal Supremo e ex-
pert em Direitos autorais na música Nick Mat-
zukis. A conferência está aberta a todos os que 
estão no negócio do entretenimento, música e 
filme ou são apenas interessados.
O roll de oradores da conferência de dois dias 
inclui o americano Bryan Michael Cox, um 
vencedor do Grammy como melhor song wri-
ter (escritor de músicas) e produtor de músi-
cas. É responsável pela venda de mais de 175 
milhões de álbuns e ganhou nove prémios 

Grammy. Cox é co-escritor e co-produtor de 

singles de sucesso de artistas como Mary J Bli-

ge, Mariah Carey, Jagged edge, Toni Braxton, 

Janet Jackson e Usher. 

Um grande orador também presente na con-

ferência é Brandon Bakshi, Director Executi-

vo das relações escritor/editor para a Europa e 

Ásia baseada em Londres. Enquanto no BMI, 

Bakshi é responsável pela assinatura com Pete 

Townsend, Queen, Deadmau 5, One Direc-

tion, Avicci bem com Ellie Goulding. 

A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Ilec Vilanculo (Fotos)

A 
notícia da exoneração do Presidente da Autoridade Tributária de Moçambi-

que, Rosário Fernandes, conhecido pela sua forma clara de dirigir, faz com que 

muitos questionem as razões. Estamos cientes que no nosso país precisamos 

de pessoas íntegras para dirigir os lugares de governação. Sabemos que Rosário 

Fernandes esteve no seu cargo durante nove anos. Realizou trabalhos de vulto. 

Este sim pode dizer que saiu com a missão cumprida.

Será esta saída o início da dança das cadeiras que o Presidente da República está a imple-

mentar no seio dos governantes? Quando chegar a vez de começar a tirar algumas figuras 

que ocupam lugares preponderantes dentro do partido do batuque e maçaroca, essa ideia 

vai fazer com que alguns quadros seniores da freli percam o sono. Nisso, parece que Mar-

garida Talapa, Presidente da Bancada da Frelimo na Assembleia da República, está a dizer 

para Eliseu Machava, Secretário-geral do Partidão, que temos de esperar tudo nos tempos 

que se aproximam, enquanto Filipe Paúde imagina o futuro cenário que se aproxima.

Outra questão que preocupou a sociedade moçambicana foi o caso dos nados mortos que 

foram deitados numa lixeira lá para as bandas da Matola. O caso mostra de alguma forma 

que os resíduos hospitalares não são tratados devidamente. Quando se procura saber os 

reais motivos do sucedido, as justificações são pouco claras. Precisamos saber exactamente 

como os nados mortos foram parar naquelas condições na lixeira. Não é por acaso que 

Maria Machinuapa, antiga combatente, procura colher alguns esclarecimentos da Ministra 

da Saúde, Nazira Abdula. É preciso esclarecer melhor este caso.

Na governação de Nyusi é difícil ver aqueles partidos da oposição que sempre apareciam 

a mostrar que apoiavam o partido no poder a todo o custo. Mostravam de todas as formas 

que apoiavam plenamente a forma de governação de Guebuza. Bajulavam o antigo presi-

dente, acreditamos que tudo isso era para ganhar alguns dividendos. Nesta terceira foto 

vimos Yacubi Sibindi, líder do partido PIMO, umas das figuras que fazia um papel nada de 

oposição ao governo guebuziano. Aqui parece mesmo estar a dizer: no seu tempo Guebuza 

eu sempre estive do seu lado. Não há dúvidas. Vamos lá ver se Nyusi aceita também os 

meus serviços.

Tentativas de eliminar o líder da Renamo foram várias. Sabemos que eliminar Afonso 

Dhlakama não é resolver o problema que o país enfrenta, é preciso que as conversações 

sejam mais inclusivas para salvaguardar a paz no nosso país. A tona da campanha do Presi-

dente Nyusi foi a inclusão para resolução. Avaliando pela imagem de Ivone Soares, da 

Renamo, parece estar a dizer ao economista Prakashi Ratilal, que estamos à espera desse 

momento e que o diálogo tão esperado seja inclusivo e decisivo.

É necessário mostrar trabalho. Ministro não é para trabalhar somente no gabinete. Tem 

de servir de exemplo para que a sociedade tenha nos governantes figuras exemplares. Foi 

o que fez o jovem Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, 

aquando da campanha de limpeza das valas de drenagem do mítico bairro da Mafalala. É 

preciso mostrar trabalho antes que a dança das cadeiras nos atinja. O governante procedeu 

à entrega de recipientes para depósito de lixo. 

O evento acontece por ocasião da passagem do Dia Internacional de Limpeza dos Rios e 

Mares e esta iniciativa decorreu em todo o país.  

A dança das cadeiras
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Diz-se.
.. Diz-se

Foto Ilec Vilanculos

Em voz baixa

Amélia Nakhare, uma jovem 
economista que vem subin-
do por força da sua “dedica-
ção partidária” e muitos “vi-

vas”, nomeadamente na campanha 

eleitoral de Filipe Nyusi, é a nova 

boss da Autoridade Tributária (AT), 

em substituição de Rosário Fernan-

des, que em dez anos naquela insti-

tuição se destacou como um gestor 

tributário de mão de ferro.

SAVANA

Apparatchik da Frelimo no “controlo” dos impostos

Amélia Nakhare nova boss da AT  

SA-
VANA

(Redacção)



Savana 25-09-2015
EVENTOS

o 1133 

EVENTOS

A 
Cervejas de Moçambique 
(CDM) reclama ter dado 
de encaixe fiscal cerca de 
um bilião de dólares ao Es-

tado moçambicano nos últimos dez 

anos e gerado uma renda de cerca 

de USD800 milhões para aproxi-

madamente 20 mil comerciantes, 

“que tem na venda de cerveja a sua 

principal fonte de receita”.

A contribuição que a CDM reivin-

dica ter proporcionado à economia 

moçambicana na última década foi 

Imposto ao Estado nos últimos 10 anos

CDM diz que pagou cerca 
de um bilião de USD

enfatizada pelo PCA da cervejeira, 

Tomaz Salomão, no discurso que 

proferiu semana passada por oca-

sião do 20º aniversário da compa-

nhia.

“Assinalámos ainda que a compra 

de materiais e serviços locais atin-

giu USD746 milhões ao longo dos 

últimos 10 anos, integrando, assim, 

o empresariado local na cadeia de 

valor da CDM e apoiando o seu 

desenvolvimento. A compra de ma-

teriais e serviços locais ultrapassa 

largamente a dos importados, desde 

o milho, açúcar, dentre outros”, des-

tacou Salomão.

No campo social, exemplificou o 

PCA da CDM, o projecto Impala 

gera hoje benefícios para aproxima-

damente 7.500 agricultores de pe-

quena dimensão e suas famílias, num 

total de cerca de 40.000 pessoas. 

Estas famílias, prosseguiu Tomaz 

Salomão, têm no cultivo de man-

dioca para a produção da cerve-

ja Impala a sua principal fonte de 

renda e nas compras da CDM um 

mercado e parceiro seguro

A aposta em produtos gerados a 

partir de matérias-primas produ-

zidas localmente enquadra-se no 

apoio que a CDM pretende dar ao 

aumento da produtividade agrícola 

no nosso país. 

Por outro lado, a CDM gera, ainda, 

cerca de 1.300 empregos directos e 

150.000 indirectos, através da sua 

cadeia de valor.

Segundo Tomaz Salomão, ao longo 

dos 20 anos, quando a CDM suce-

deu à SOGERE, no contexto da 

privatização desta companhia, em 

1995, foram feitos investimentos 

avultados na expansão da cadeia de 

produção e comercialização da cer-

vejeira, bem como investimos nos 

recursos humanos, quer aprimo-

rando as suas competências, quer 

recrutando novos talentos.

“Investimos em inovação e em di-

versos processos para modernizar a 

nossa empresa e torná-la mais apta 

a fazer face à dinâmica do mercado 

e a uma maior competitividade ao 

nível nacional e regional”, enfatizou 

Tomaz Salomão.
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O 
artista moçambicano Mo-
reira Chonguiça e a Or-
dem dos Advogados de 
Moçambique assinaram, 

na semana passada, um memoran-
do de entendimento, com o objec-
tivo de fazer valer a protecção dos 
direitos dos músicos. O documento 
foi rubricado pelo músico Moreira 
Chonguiça e o Bastonário da Or-
dem dos Advogados de Moçambi-
que, Tomás Timbane.

O memorando é válido por três 

anos renováveis e preconiza a impe-

riosidade do aperfeiçoamento das 

instituições jurídicas, do auxílio aos 

cidadãos economicamente desfavo-

recidos que fazem da música suas 

profissões e da defesa e protecção 

dos direitos de natureza autoral, se-

gundo deu a conhecer Chonguiça.

Por sua vez, Timbane afirmou é que 

“grato a Moreira Chonguiça por 

ter lançado o desafio de estabelecer 

essa parceria, que sirva para cada 

um, tendo em conta as suas valên-

cias, contribuindo para a defesa dos 

direitos e das liberdades e que dos 

cidadãos em geral e em particular os 

artistas moçambicanos”. 

OAM e Moreira Chonguiça 
promovem Direito de Autor

“As atribuições da Ordem são mui-

to vastas e olhar pelos direitos e pe-

las liberdades das pessoas faz parte 

de um núcleo muito pequeno mas 

extremamente importante da atu-

ação da OAM, e tendo em conta 

aquilo que Moreira faz pela cultu-

ra do nosso país, a ordem por isso 

não poderia de modo algum deixar 

de se associar a esta iniciativa. En-

quanto Moreira faz este compro-

misso como responsabilidade social 

que ele tem, a OAM não faz como 

acto de responsabilidade social, mas 

como parte das nossas atribuições 

na defesa dos direitos das liberdades 

fundamentais, é o nosso trabalho de 

dia a dia”, comentou.

Esta parceria não se resume só na 

indústria musical, representa uma 

nova abordagem no panorama cul-

tural.

Moreira Chonguiça exerce a pro-

fissão de músico e consubstancia-

-se num notório impulsionador de 

acções que visam proporcionar o 

reconhecimento dos direitos dos 

músicos, defesa e protecção dos seus 

legítimos interesses, propagação do 

património cultural-musical e de-

senvolvimento das condições eco-

nómico-financeiras dos intérpretes 

artístico-musicais. (E.C)

A 
Cimentos de Mo-
çambique, uma em-
presa InterCement, 
investiu mais de 10 

milhões de dólares norte-
-americanos na instalação de 
um filtro de mangas, um in-
vestimento destinado a mini-
mizar o impacto ambiental da 
produção de cimento.

Com a instalação do filtro de 

mangas, uma das mais moder-

nas tecnologias da indústria, 

as poeiras produzidas no pro-

cesso de fabrico de clínquer, 

matéria-prima do cimento, 

passam a ser nele retidas.

Este investimento alinha-se 

com a visão de longo prazo 

e com os seus compromissos 

de sustentabilidade, nomea-

damente a sua contribuição 

para um meio ambiente mais 

saudável.

O ministro da Indústria e Co-

mércio, Ernesto Max Tonela, 

testemunhou o empreendi-

mento e comentou: “a decisão 

da Cimentos de Moçambi-

que afigura-se, por um lado, 

como uma resposta positiva 

ao imperativo da adopção de 

tecnologia que minimizam 

o impacto negativo sobre o 

ambiente e as comunidades 

que vivem na redondeza desta 

fábrica”.

Cimentos 
de Moçambique 
inaugura novo filtro 

Com este investimento, a Ci-

mentos de Moçambique, a 

mais antiga fábrica de cimen-

tos no país, vem demonstrar 

a seu compromisso por um 

meio ambiente saudável e 

equilibrado para as comuni-

dades circunvizinhas, onde se 

encontra inserida.

Cimentos de Moçambique, 

sendo o único produtor local 

desde o ano 1920, detém uma 

fábrica integrada de produção 

de cimento em Matolam  para 

além de operar 4 unidades de 

moagem, Dondo, Nacala, CI-

NAC e Matola II, esta última 

inaugurada em 2013. Com 

uma capacidade de produção 

de cimento de 3,1 milhões 

de toneladas, a Cimentos de 

Moçambique conta presen-

temente com cerca de 1.200 

colaboradores.

A Cimentos de Moçambique 

é parte integrante da InterCe-

ment, que se encontra entre as 

10 maiores cimenteiras inter-

nacionais. Com 40 fábricas de 

cimento e capacidade instala-

da de mais de 47 milhões de 

toneladas/ano, a InterCement 

detém posição de liderança 

nos mercados do Brasil, Ar-

gentina, Paraguai, Portugal, 

Moçambique, África do Sul, 

Cabo Verde e Egipto. 

(Rafael Ricardo)

O 
projecto “Moments 
of Jazz”, uma iniciati-
va de âmbito cultural 
da rede de telefonia 

móvel, abre a edição 2015 

com o norte-americano, Mar-

cus Miller, um dos melhores 

baixistas da actualidade, que 

já arrecadou dois prémios 

Grammys. Acompanhado 

da sua banda, composta por 

mais de 6 elementos, o baixis-

ta pretende saciar os seus fãs e 

amantes deste género musical 

com os sucessos do seu mais 

recente albúm Afrodeezia. 

A oferta aos amantes da mú-

sica Jazz, que representa igual-

mente a promoção deste estilo 

musical, é uma oportunidade 

única  para se assistir e ouvir de 

perto a magia dos instrumen-

tos que misturam os diferentes 

estilos, como o blues, o soul e 

o folk.

Ainda para  permitir a troca de 

Vodacom“Moments of 
Jazz” com Marcus Miller

experiências entre artistas na-

cionais e estrangeiros, o evento 

conta com a participação da  

Moçambicana Tanselle.

Cláudia Chirindza, em repre-

sentação da Vodacom,explicou 

as razões que motivaram a em-

presa a realizar esta iniciativa: “ 

o Moments of Jazz virou uma 

marca e como não podia deixar 

de ser, todos os anos trazemos 

o melhor deste género musical. 

O Marcus Miller é um artista 

com milhões de fãs no mundo 

inteiro, incluindo Moçambi-

que e, com esta noite especta-

cular, queremos mais uma vez, 

proporcionar uma experiência 

única aos nossos clientes.  As-

sociamos também à esta edição, 

uma acção de responsabilidade 

social, sendo que 10% da re-

ceita de bilheteira do concerto, 

reverterão à favor do Clube dos 

amigos da Educação do Minis-

tério da Educação e Desenvol-

vimento Humano” . 

A 
multinacional Samsung 

inaugurou, no seu processo 

de expansão por Moçam-

bioque, no último dia 18 

de Setembro, a sua primeira loja 

oficial na Cidade da Beira, provín-

cia de Sofala.

Esta plataforma disponibilizada 

graças à parceria com uma empresa 

local, Uzeir Trade Center, pretende 

potenciar a penetração no mercado 

da zona Centro de Moçambique, 

criando uma demanda para os pro-

As Linhas Aéreas de Mo-
çambique, S.A (LAM) e 
a sua subsidiária Moçam-
bique Expresso (MEX), 

apresentaram ao mercado, na úl-
tima sexta-feira, o terceiro EM-
BRAER 145, com capacidade de 
50 lugares, elevando desta forma a 
sua frota para 14 aeronaves.

Esta aeronave foi adquirida em re-

gime finance lease e será operada 

pela MEX, do mesmo modo que 

outras duas aeronaves do mesmo 

tipo. O investimento para a aqui-

sição destas três unidades ascende 

a cerca de 18 milhões de dólares 

norte-americanos, visando a mate-

rialização do plano de crescimento 

da frota.

Falando no acto da apresentação 

LAM reforça frota com mais uma 
aeronave

da aeronave do Administrador 

Delegado da LAM, Iacumba Ali 

Aiuba, afirmou que a LAM assi-

nalou no dia dois do corrente mês 

20 anos de existência, o que lhe 

confere maturidade suficiente para 

olhar para o mercado com firmeza 

e ampliar a sua participação, princi-

palmente nas rotas domésticas. “Os 

20 anos da MEX traduzem-se na 

relação saudável com a Empresa-

-mãe (LAM), em termos de com-

plementaridade das operações nos 

vários destinos domésticos e regio-

nais, incluindo o reforço da frota”. 

Disse.

Em seguida, o Administrador De-

legado afirmou que apesar do tra-

balho prestado pelos colaboradores 

da empresa e do crescimento con-

siderável que a empresa registou 

nos seus 20 anos de existência, os 

desafios ainda persistem. “As nossas 

palavras de apreço pelo vosso pro-

fissionalismo, testemunhado pelos 

êxitos alcançados ao longo dos 20 

anos de existência e que inspiram 

os outros colegas do grupo LAM 

para encararem com optimismo os 

desafios que se colocam, nomea-

damente: aumento progressivo da 

oferta de lugares ao mercado; aber-

tura de novas rotas domésticas e 

regionais; aumento de frequências 

para os destinos com maior cresci-

mento; criação de mais bases ope-

racionais nas províncias, estímulo 

do tráfego e dinamização do turis-

mo; Inovação, diversificação e mo-

dernização de processo, produtos e 

serviços. (E.C)

 

Samsung oficialmente na Beira
dutos genuínos da marca Samsung 

como Televisores, Sistemas de som, 

Electrodmésticos, aparelhos de Ar 

condicionado e Telefones.

“A Samsug Electronics pretende 

expandir a sua gama de electrónicos 

em Moçambique através de parce-

rias estratégicas, de forma a melho-

rar o acesso aos seus produtos e sa-

tisfazer os ideais dos consumidores, 

oferecendo conforto e várias opções 

dentro de uma vasta gama de so-

luções adequadas para qualquer lar. 

A Samsung e a Uzeir Trade Centre 

partilham da mesma ideia e com-

promisso de oferecer produtos de 

alta qualidade ao Mercado e em 

conjunto hoje partilhamos o suces-

so com a abertura desta loja”. James 

You, Director da Samsung.

Com esta loja, a Samsung poderá 

perceber a realidade do mercado na 

procura dos seus produtos, e então 

desenvolver mais pontos de acesso 

e actividades presenciais que per-

mitam facilitar a educação e criar 

necessidade nos consumidores.

Músico Moreira Chonguiça e o Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambi-
que, Tomás Timbane, rubricando o memorando de entendimento
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O 
banco Millennnium bim 

trouxe recentemente uma 

novidade para o sector da 

educação, mais concreta-

mente no que concerne ao paga-

mento de propinas. Sendo assim 

está a promover uma acção na Uni-

versidade Pedagógica, que pretende 

incentivar os estudantes a passarem 

do sistema convencional de paga-

mento das proprinas, feito através 

de depósito no balcão, para o pa-

Millennnium bim oferece 
novas soluções à UP

gamento via IZI. Esta plataforma, 

para além das vantagens inerentes 

ao serviço IZI, os estudantes que 

aderirem a esta iniciativa habili-

tam-se ao sorteio, que irá premiar 

20 estudantes com três meses de 

propinas oferecidos pelo banco.

Numa altura em que se aproxi-

mam os exames do final do ano, 

o Millennium bim entende que 

o pagamento de um trimestre de 

propinas oferecido aos estudantes, 

irá revestir-se de uma grande aju-

da, tendo em conta a época lectiva, 

que obriga sempre a um esforço 

adicional a vários níveis, incluindo 

o financeiro.

O IZI é um serviço disponível 24 

horas por dia, acessível através de 

qualquer rede e telemóvel, que per-

mite maior facilidade, flexibilidade, 

comodidade e segurança nas tran-

sacções, a um menor custo.

Num livro de 252 páginas 
intitulado “Moçambique: 
40 anos de Independên-
cia e Soberania. Lições, 

Desafios e Oportunidades” Rai-
mundo Pachinuapa escreveu suas 
memorias sobre a luta de liberta-
ção de Moçambique, e lançou na 
segunda-feira última, numa altura 
em que se celebra 40 anos de inde-
pendência.

O seu autor, Raimundo Pachinu-

apa, disse tratar-se de um convite 

para a celebração, em conjunto, dos 

40 anos da independência nacional. 

A obra tem para si um enquadra-

mento político-histórico no con-

cernente às várias etapas da cons-

Pachinuapa escreve memórias
trução do Estado moçambicano e 

retrata as memórias dos combaten-

tes, exaltando a bravura e a coragem 

dos jovens de 25 de Setembro.

“Esta é a forma clássica de seguir 

os ideais dos jovens de 25 de Se-

tembro, de descarregar o fardo que 

o povo moçambicano carregava 

durante os 500 anos da coloniza-

ção [portuguesa]. Neste livro, en-

contra-se o testemunho da dureza 

do passado colonial, a imagem da 

mudança para melhorar a vida do 

nosso povo, durante os 40 anos da 

independência nacional”, explicou.

O autor pretende com a obra con-

tribuir para a reflexão conjunta 

sobre o estado actual do país e a 

contribuição de cada moçambicano 

para a construção de um país sobe-

rano e próspero.

Por essa razão, o Tenente-general 

defendeu que a recolha e publica-

ção das memórias dos combatentes 

é um contributo para o enrique-

cimento do ensino histórico de 

Moçambique, pois um povo deve 

valorizar a sua história e identida-

de, pelo que disse tratar-se de uma 

obrigação e responsabilidade de 

todos.

De referir que esta é a terceira obra 

sobre memórias dos libertadores 

pois a primeira foi publicada com 

o título “Memórias da Revolução 

1962/1974” a quatro anos na capi-

tal do país.  (Rafael Ricardo)

Depois de quatro meses 

de ausência dos palcos, 

por motivos de saúde, o 

jovem poeta moçambi-

cano, “Tchaka”, carinhosamen-

te tratado por “Ngonhama ya 

Xithokozelo” o leão dos contos 

ou dos versos, em português. O 

artista regressa esta sexta-feira 

25, aos palcos do Gil Vicente 

através de um concerto, organi-

zado pela Associação Kutlhan-

ga e amigos do poeta. 

No seu regresso, o “Mestre 

Tchaka” como também é co-

nhecido, far-se-á acompanhar 

pelos músicos Miguel Xabin-

dza, Dinguizwayo declama-

dores de poesia e escritores 

Eduardo Quive, Lídia Mathe, 

Quatro meses depois 
o “leão” está de volta

ca às marciais onde representou 

Moçambique em competições 

internacionais, na modalidade 

boxe. Dois anos mais tarde, pen-

dura as luvas e vira as suas aten-

ções para a poesia tradicional 

conhecida por “Xithokozelo”, 

produzida em línguas vernácu-

las, por ser amante da escrita e 

leitura desde a adolescência. 

Poeta, declamador e cantor 

amante do ritmo Hip-Hop, 

Tchaka, destaca-se dos demais 

poetas nacionais, por usar as 

línguas nacionais para expressar 

suas emoções, que foram in-

terrompidas no princípio deste 

ano por um quisto maligno no 

pulmão esquerdo, que lhe levou 

para o tratamento África do Sul. 

( Jeque de Sousa)
Poeta Militar, M.L. 

Vatsundzuxi, Can-

dida Dambe, Énia 

Lipanga, David Ma-

camo, Eduardo Sal-

mo, Rassane Média, 

Fermina, Poeta de 

Plantão, entre outros. 

De nome verdadeiro 

António Joana, Mes-

tre Tchaka, nasceu no 

bairro Chamanculo, 

tendo muito cedo, 

aos 10 anos de idade, 

se interessado pelo 

desporto, o futebol. 

Aos 14 anos, se dedi-
Mestre Tchaka num dos momentos da exibi-

ção dos seus dotes poético


