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Precisamente no dia em 
que o país assinala-
va 25 anos do Acordo 
Geral de Paz (AGP), 

uma das principais conquistas 
do edifício da democracia em 
Moçambique, uma machadada 
se abatia sobre a Nação: era as-
sassinado um dos mais respei-
tados edis que o país conheceu, 
num crime que chocou o país e 
o mundo. Mahamudo Amura-
ne, até então edil de Nampula, 
encontrou a morte em meio de 
profundas desinteligências com 
o partido que o fez eleger, o 
MDM, que chegou a catalogá-
-lo como um “doente ingrato”. 
Ao que o SAVANA apurou, na 
quinta-feira da semana passada, 
Amurane saiu da última sessão 
da Assembleia Municipal escol-
tado porque corria risco de vida. 
A sua segurança interceptou um 
indivíduo armado no local. Para 
certas correntes, o assassina-
to do edil de Nampula não está 
desligado dos seus posiciona-
mentos públicos a desfavor de 
todos que se envolvem na dela-
pidação da coisa pública. No en-
tanto, outros centros de opinião 
argumentam que se pode ter 
aproveitado as desinteligências 
dentro do MDM para um apro-
veitamento político.  

Mahamudo Amurane, que ainda 

na manhã deste 4 de Outubro foi 

visto em público nas cerimónias 

do dia do Acordo Geral de Paz 

(AGP), em Nampula, foi baleado, 

mortalmente, nas primeiras horas 

da noite desta quarta-feira.

Era perto das 19h:30 minutos, na 

hora do fecho desta edição, quan-

do começaram a circular os pri-

meiros indícios do que, minutos 

depois, veio a se confirmar. 

Mahamudo Amurane foi assas-

sinado à saída da sua residência 

particular, numa zona vulgar-

mente conhecida por “4 cami-

nhos”, no limite entre os bairros 

Namutequeliua e Muhala Expan-

são, arredores da cidade de Nam-

pula. 

Três balas terão atingido o ab-

dómen do edil que foi socorrido 

para o Hospital Central de Nam-

pula (HCN), onde viria a ser de-

clarado óbito.

Amurane, que saía da sua resi-

dência, onde funciona ainda uma 

farmácia, fazia-se acompanhar 

pelo vereador de Mercados e Fei-

ras do Conselho Municipal de 

Nampula, Saíde Ali.

O HCN confirmou, na noite 

desta quarta-feira, a morte do 

edil que revolucionou a cidade de 

Nampula. 

Por sua vez, a Polícia da Repúbli-

ca de Moçambique (PRM) con-

siderou que era prematuro avan-

çar as causas do assassinato. 

Falando no telejornal da Tv pú-

blica, o porta-voz do Comando 

Geral da PRM, Inácio Dina, disse 

apenas que os dados preliminares 

indicavam que um desconhecido 

teria sacado arma e disparado 

contra o edil que, por iniciativa 

própria, havia dispensado o seu 

ajudante de campo na sua deslo-

cação à sua propriedade privada.

Mas Inácio Dina garantiu que 

tinham sido, imediatamente, ac-

tivadas todas as linhas operativas 

e buscas em toda a província para 

localizar o autor do crime que 

chocou o país e o mundo.

Questionado sobre a motivação 

do crime, Dina reiterou que era 

prematuro e o que por então o 

mais importante era pôr mãos aos 

criminosos. 

Sobre quanto tempo poderão du-

rar as investigações, disse tratar-

-se de um crime complexo, pelo 

que, pediu a colaboração de to-

dos, partilhando informações re-

levantes, como a identidade do 

suspeito e as últimas comunica-

ções do edil, para a neutralização 

do assassino.

E no recinto do HCN viveu-se 

um ambiente de emoção na noi-

te da fatídica quarta-feira. Para 

o Banco de Socorros da maior 

unidade sanitária do norte de 

Moçambique, acorreram vários 

extractos da sociedade, incluindo 

membros da edilidade e da As-

sembleia Municipal de Nampula, 

alguns dos quais não conseguiram 

se conter com o sucedido, desa-

tando em lágrimas.

O “doente” que não sabia 
“agradecer”
O bárbaro assassinato do presi-

dente do Conselho Municipal de 

Nampula acontece numa altura 

em que Mahamudo Amurane 

andava de costas voltadas com o 

partido que o fez eleger a edil nas 

autárquicas de 2013. 

No calor das confrontações entre 

o edil e o MDM, o partido de 

Daviz Simango chegou a catalo-

gar Mahamudo Amurane como 

um “doente ingrato”, tudo por-

que o edil abandonou o partido, 

justificando que foi isolado pela 

liderança da terceira maior força 

política nacional por se recusar 

compactuar com uso de fundos 

públicos a favor do partido.

Tudo começou quando, numa 

das suas viagens ao exterior, nos 

princípios do ano, membros do 

MDM ficaram a acusar Maha-

mudo Amurane de comprar uma 

casa em Portugal com fundos do 

município.

Depois de regressar de Portugal, 

onde esteve de visita a seus filhos, 

o presidente do Município de 

Nampula deu uma conferência de 

imprensa para responder às acu-

sações de corrupção.

Classificou de caluniosas e in-

fundadas as referidas acusações, 

defendendo que as mesmas têm 

a mão de elementos do MDM, 

que pretendiam denegrir a sua 

imagem, alegadamente, por não 

pactuar com actos de corrupção.

“É minha obrigação esclarecer 

sobre as matérias que foram vei-

culadas na minha ausência, relati-

vamente, à minha pessoa. Primei-

ro quero referir que são matérias 

caluniosas e elas têm mão do 

MDM. O MDM pretende dene-

grir o presidente Amurane, jus-

tamente, porque não compactua 

com corrupção. Esta situação não 

está a começar agora, já vem des-

de há muito tempo, só que ago-

ra surgiu ao público”, denunciou 

o edil que, na altura, apresentou 

facturas que disse serem de arren-

damento de uma casa em Portu-

gal onde vivem os seus filhos que 

estudam naquele país europeu.

Explicou que paga as contas com 

fundos próprios, lembrando que 

antes de ser eleito, em 2013, de-

senvolvia actividades económicas. 

Associou as acusações de que era 

alvo com o trabalho que disse que 

vinha realizando para melhorar a 

vida dos munícipes em Nampula. 

“Tudo começou sobre as pressões 

de que tenho vindo a destituir 

pessoas, a não compactuar com a 

utilização de recursos municipais 

para uso do partido e justamente 

aqui acontecem situações desta 

natureza. Começaram a cortejar 

minha esposa, no sentido de in-

timidar, para que eu possa ter po-

sições favoráveis ao partido, mas 

mesmo assim quando viram que 

esta situação não surtiu efeito, 

partiram para outra campanha, 

desta feita nas igrejas”, desabafou.

Explicou também que tinha re-

jeitado advogados propostos por 

Daviz Simango, presidente do 

MDM, para defesa de uma ale-

gada acusação de corrupção.

Estava assim aberta uma guerra 

sem quartel entre o edil de Nam-

pula e a direcção do partido lide-

rado pelo engenheiro Daviz, que 

Amurane chegou a classificá-lo 

como um ditador. 

E, dias depois, Amurane, membro 

da Comissão Política do MDM, 

gazetou à uma importante reu-

nião daquele órgão do partido, 

que teve lugar, justamente, na ci-

dade sob sua jurisdição.

Dentre várias respostas pesadas 

da direcção do partido contra o 

edil de Nampula, o membro do 

MDM e deputado da Assembleia 

da República, Geraldo Carvalho, 

chegou a dizer que Mahamudo 

Amurane não estava a saber agra-

decer. 

“Os pronunciamentos individu-

alistas de quem acha que esta é a 

maneira de agradecer, o eleitorado 

de Nampula saberá melhor julgar. 

Este é um assunto que está a ser 

tratado ao mais alto nível”, disse 

Geraldo Carvalho, em Maio últi-

mo.

Carvalho, que falava na cidade da 

Beira, num encontro que dirigiu 

e que visava preparar o segundo 

congresso do MDM, agenda-

do para Dezembro próximo, em 

Nampula, disse que os citadinos 

daquela cidade, a mais estratégica 

do norte de Moçambique, não se 

vão distrair perante os factos.

“A cidade de Nampula está boa, 

quem está doente é uma úni-

ca pessoa”, disse, referindo-se a 

Mahamudo Amurane.

E nos últimos meses Amurane 

tratou de esclarecer que a sua 

desvinculação com MDM esta-

va consumada, anunciando ainda 

que iria se candidatar à sua pró-

pria sucessão, nas autárquicas de 

2018, sem nunca precisar se seria 

candidato independente ou em 

nome de algum outro partido po-

lítico.

Entretanto, soubemos, na hora do 

fecho da presente edição, que o 

MDM convocou uma conferên-

cia de imprensa para reagir, esta 

quinta-feira, ao assassinato de 

Mahamudo Amurane. 

Segundo o número 1 do artigo 60 

da Lei 2/97, de 18 de Fevereiro- 

Lei das Autarquias Locais, em 

caso de morte, incapacidade física 

permanente, renúncia ou perda do 

mandato, o Presidente do Con-

selho Municipal é substituído, 

interinamente, pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, até nova 

eleição. No prazo de 15 dias a con-

tar da declaração do impedimento, 

a entidade competente marca elei-

ções intercalares para Presidente 

do Conselho Municipal, que se 

deve realizar dentro de 45 dias 

a contar da data da marcação. O 

novo Presidente do Conselho 

Municipal limita-se a concluir o 

mandato anterior, não transitando 

automaticamente para novo man-

dato. 

Contudo, não se realiza eleição in-

tercalar se o tempo que faltar para 

a conclusão do mandato for igual 

ou inferior a doze meses, o que 

não é o caso de Nampula. 

Crime Político 
Para o presidente do Conselho 

Municipal de Quelimane, Ma-

nuel de Araújo, um respeitado 

membro do MDM, o assassinato 

de Muhamudo Amurane repre-

senta um grande retrocesso à de-

mocracia.

Entende o edil de Quelimane 

que, num dia em que o país cele-

bra 25 anos de paz e reconciliação 

nacional, ninguém esperava 

que a data terminasse com 

Amurane assassinado em meio a desinteligências com o MDM

Por A. Nhantumbo, R. Senda e A. Nhampossa

Mahamudo Amurane: mais uma vítima de assassinatos políticos?
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uma acção macabra daquela en-

vergadura.

Para Araújo, este cenário faz re-

cordar os tristes momentos vivi-

dos aquando dos esquadrões de 

morte, em que políticos oposito-

res e analistas críticos ao regime 

do dia eram assassinados, barba-

ramente, à luz do dia, mas que os 

crimes nunca foram esclarecidos.

Araújo classifica o assassinato de 

Amurane como um crime políti-

co e convida as autoridades poli-

ciais a desvendarem o mistério. 

Diz que este crime é consequên-

cia do facto do Estado ser alérgi-

co à responsabilização dos crimi-

nosos e incentivar a impunidade.

O edil de Quelimane não quis 

relacionar o crime com as fric-

ções que Amurane tinha com o 

MDM, alegando que não queria 

cair no campo de especulações, 

mas insistiu no convite às autori-

dades policiais a esclarecerem os 

factos.

Aguardamos pelas 
investigações
Em contacto com o SAVANA, o 

chefe da bancada paramentar do 

MDM, Lutero Simango, lamen-

tou a morte e manifestou a sua 

preocupação com o caminho que 

o país está a seguir.

Diz que é com muita estranheza 

que, numa altura em que o país 

estava a caminhar para uma pa-

cificação harmoniosa, fruto de 

diálogo, surjam incidentes deste 

nível.

Questionado sobre as motivações 

do crime, Lutero Simango disse 

que é prematuro tecer qualquer 

comentário e que cabia à Polícia 

trazer os detalhes.

“Qualquer comentário sobre o 

crime seria emocional. Cabe às 

autoridades policiais investigar a 

ocorrência e a justiça levar os cri-

minosos à barra do Tribunal para 

dizer a sociedade moçambicana 

as motivações que estiveram por 

detrás deste crime macabro”, dis-

se.

Paz ameaçada 
O porta-voz da Renamo, Antó-

nio Muchanga, interpreta o cri-

me como um atentado à paz que 

o país vive nos últimos meses.

Para Muchanga, o crime que vi-

timou o edil de Nampula mostra 

que a paz ainda está ameaçada e 

mostra claramente que ainda há 

um enorme fosso entre o discurso 

dos políticos sobre a paz e a reali-

dade prática.

Muchanga diz que espera que a 

Polícia esclareça o crime, porque 

chega das pessoas matarem-se 

sem motivos claros e os assassinos 

Repugnante
O académico José Jaime Macuane 

considera o assassinato de Maha-

mudo Amurane como repugnan-

te e mostra o quão, politicamente, 

estamos subdesenvolvidos.

Seja qual for o problema, para 

Macuane, não se justifica que 

uma pessoa pague o preço com 

vida, pois entende que há várias 

formas de abordar diferendos 

sem que isso implique tirada da 

vida de um indivíduo, indepen-

dentemente do cargo que exerce 

ou filiação partidária ou status 

social.

Visivelmente agastado, o poli-

tólogo disse que num momento 

como este, se pode cair na tenta-

ção de especulações dado o clima 

tenso que se vivia entre o então 

edil e o seu antigo partido. 

Pelo contrário, disse que há que 

entregar o trabalho às autoridades 

para de uma vez por todas escla-

recerem o sucedido e levarem os 

Por ocasião da passagem de mais um aniversário dos acordos de Paz, dia 4 de 

Outubro, em nome do CMCN e em meu nome pessoal, endereço as felicita-

ções a todos os presentes que vieram aqui celebrar esta data que comove todo 

o povo moçambicano por satisfação incomensurável da Paz.

Durante 24 anos desde os acordos de Paz em 1992, os moçambicanos se reuniram 

muitas vezes para celebrar e aclamar os acordos de Paz de 1992. Hoje, 4 de Outubro 

de 2017, nos reunimos mais outra vez para celebrarmos e aclamarmos os acordos de 

Paz, mas hoje fazemos de uma forma muito especial, porque trata-se de uma exi-

gência da responsabilidade pela Paz à toda a sociedade moçambicana, não somente 

ao Governo e aos políticos que já decretaram trégua indefinida do conflito armado.

A nossa experiência histórica, como povo moçambicano independente do colonia-

lismo português, consubstancia-se numa sociedade de instabilidade sócio-económica 

sistemática derivada do conflito armado, razão pela qual todos os nossos programas 

de desenvolvimento sócio-económico foram frustrados. A paz que hoje celebramos 

e aclamamos reveste-nos de esperanças de vir concretizados com sucesso os nossos 

programas de desenvolvimento sócio-económico, se todos nós os moçambicanos e a 

sociedade em geral em Moçambique nos apropriarmos da cultura da paz no convívio 

social e privilegiarmos sempre o diálogo na solução dos nossos problemas.

Não podemos imaginar uma sociedade livre de conflitos de interesses, sejam eles 

políticos, sejam económicos ou sociais, mas pela nossa experiência na gestão dos nos-

sos conflitos ao longo da nossa história, como povo independente do jugo colonial 

português, deve nos levar à reflexão a realidade que obtivemos e, por conseguinte, 

apelarmos sempre ao diálogo nas nossas divergências de processos de consolidação 

da nação moçambicana.

De igual modo, não podemos imaginar a Paz somente no calar das armas sem consi-

derarmos a verdadeira reconciliação nacional que deve revestir-se na verdade imbuída 

principalmente no perdão, na cultura de tolerância de ideias divergentes e nas atitu-

des de paz do povo moçambicano. Modelos de reconciliação nacional que tiveram 

sucesso em outros países com problemas similares aos nossos, como o modelo de 

reconciliação sul africano, deveríamos buscar o nosso aprendizado e termos a cora-

gem de adotarmos e aplicarmos sem complexos na nossa situação da reconciliação 

nacional.

O modelo da consolidação de uma nação moçambicana alicerçada na unidade na-

cional, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, deve nos orgulhar cultivando 

nas nossas comunidades o espírito da cidadania em prol do nosso desenvolvimento, 

porque os resultados do projecto social da unidade nacional ao longo dos 42 anos 

da nossa independência nos proporcionaram atitudes da união do nosso povo e nos 

revestimos da coragem no enfrentamento das barreiras do racismo, do tribalismo, do 

regionalismo e de todas as formas contrárias à união do povo moçambicano.

Todavia, os modelos de concentração e centralização de processos de gestão da má-

quina administrativa do Estado nos revelaram retrocessos do desenvolvimento sócio-

-económico do nosso povo, pelo que urge a necessidade de uma maior reflexão e 

debate sem tabus sobre os modelos da centralização que adotamos e praticamos até 

aos dias de hoje.

Importa desta feita a nossa coragem para a abertura de novas abordagens de gestão 

da máquina administrativa do Estado, que para o efeito precisamos primeiro remover 

todas as directrizes que por força da lei nos impedem seguir rumos diferentes dos 

modelos da centralização.

Assim, apelamos ao governo para um debate sério nas matérias da nossa Constitui-

ção da República, orientando para a nova dinâmica da nossa sociedade que clama 

para os modelos da desconcentração e maior descentralização da Administração Es-

tatal. A eleição directa e por sufrágio universal de governadores provinciais deve ser 

tida em conta no passo da descentralização da Administração Estatal, bem como na 

consolidação da Paz efectiva no nosso país.

Viva o dia 4 de Outubro, o dia dos acordos de Paz.

Muito Obrigado

Nampula 4 de Outubro de 2017

*Discurso do presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane, por 
ocasião do dia da paz, 4 de Outubro, na presença do governador de Nampula, administrador do dis-

trito de Nampula; presidentes das assembleias provincial e municipal; juízes dos tribunais judicial, 
administrativo e fiscal; procuradora-chefe provincial de Nampula; vereadores do conselho municipal; 

líderes religiosos; representantes dos partidos políticos, líderes tradicionais e comunitários.

Manuel de Araújo

António Muchanga

José MacuaneLutero Simango

autores do acto macabro para a 

barra do Tribunal de modo que 

sejam julgados e condenados. 

Isso, prosseguiu, mostrará que no 

país há tolerância zero ao crime. 

“Não se pode deixar que pessoas 

sejam assassinadas sem esclareci-

mento porque isso desacredita o 

Estado e quem dirige o próprio 

Estado”, anotou o académico 

que, ano passado, escapou à mor-

te, num baleamento cujos autores 

terão o dito que tinham ordens 

para pô-lo coxo.

Golpe duro
Em comunicado de imprensa, 

distribuído horas após o cri-

me, o Comité de Emergência 

para a Protecção das Liberdades 

(CEPL) considerou que o as-

sassinato representa “um duro 

golpe à construção do Estado de 

Direito Democrático”, apelando 

às autoridades a esclarecerem o 

crime no mais curto espaço de 

tempo, levando os suspeitos ao 

julgamento. 

“O assassinato do edil de Nam-

pula se afigura como um claro 

atentado à própria liberdade de 

expressão, não estando o mesmo 

desligado, até prova em contrário, 

dos posicionamentos públicos do 

finado a desfavor de todos quan-

tos se envolvem, sem distinção 

de cores político-partidárias, na 

delapidação da coisa pública”, 

sublinha o CEPL, um grupo 

constituído por jornalistas e ac-

tivistas defensores das liberdade 

de expressão, imprensa e direito à 

informação.

continuarem impunes.

Questionado sobre a relação en-

tre o baleamento do edil e as fic-

ções com no MDM, Muchanga 

negou comentar e apelou as auto-

ridades para trabalhar no sentido 

de desvendar o mito. Foram nulos 

esforços de ouvir a Frelimo, parti-

do governamental. 
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Caiu, na madrugada de se-
gunda-feira, o pano sobre 
o XI Congresso da Freli-
mo, que permitiu a Filipe 

Nyusi e seus apoiantes desenhar 
com precisão o perfil do Comi-
té Central e da Comissão Política 
deste partido, que vão implemen-
tar a filosofia de governação que o 
líder do partido defende. Foi um 
processo eleitoral bastante renhido 
e conturbado, a avaliar pelos “lob-
bies” descaradamente feitos wnos 
bastidores, para assegurar entradas 
e saídas nos dois órgãos.

No final, ficou evidente que o “gue-
buzismo” saiu ainda mais debilitado 
da contenda e começou a ganhar 
forma o “nyusismo”.
Depois de um discurso de abertura 
marcado por declarações de inten-
ções, como o combate à corrupção 
e promoção do desenvolvimento, 
as eleições internas foram, sem dú-
vidas, o ponto mais alto da reunião 
magna do partido no poder. 
Porém, o encontro foi também o 
momento para a consagração e a 
exaltação do culto ao novo chefe, 
através de cânticos de louvor, ofertas 
e uma “eleição norte-coreana” com 
99,72% dos votos arrecadados a seu 
favor.
Não deixou de ser ocasião para a 
ostentação e competição do poderio 
financeiro das delegações provin-
ciais, em contraste com a situação 
de indigência em que se encontra a 
maioria do povo.

Limpeza no CC
“Os resultados das eleições internas 
não nos podem dividir, mas fortifi-
car-nos e tornar o partido mais uni-
do e coeso”, esta foi uma das reco-
mendações de Filipe Nyusi, para os 
que estavam  “inconsoláveis”, depois 
de verem goradas as expectativas de 
integrar os órgãos decisórios do par-
tido. Um deles é o vice-ministro de 
Trabalho, Emprego e Social, Oswal-
do Petersburgo, que viu gorada a re-
novação no Comité Central (CC), o 
que o coloca numa posição mais fra-
gilizada na máquina governamental 
e partidária. A titular da pasta, Vitó-
ria Diogo, falhou a eleição nas con-
ferências provinciais.   
Com um atraso de sete horas, arran-
cou no sábado o derradeiro processo 
eleitoral, para o preenchimento das 
61 vagas que sobravam no CC, num 
total de 195.
O acto colocava frente a frente 115 
candidatos propostos pela CP.
Cento e trinta vagas já tinham sido 
preenchidas nas conferências pro-
vinciais, não tendo transitado os 
governadores de Sofala, Zambézia, 
da cidade de Maputo e de Nampula 
que abdicou. 
A este número, juntam-se por ine-
rência de funções os três secretários-
-gerais das organizações sociais do 
partido, ACLLIN, OJM e OMM.
Membros históricos do partido dis-
seram ao SAVANA que o processo 
de escolha nas províncias não foi tão 
rigoroso quanto a votação durante 

Congresso da Frelimo

o Congresso, claramente havendo 
“figuras públicas” que foram “ à pro-
víncia buscar a sua nomeação para 
o Comité Central”.  Em termos dos 
“controleiros de Nyusi”, nas provín-
cias também não foi feita a “caça 
ao guebuzismo” como se notou nas 
eleições do Congresso. 
Os 2.072 delegados ao congresso 
precisaram de duas horas e meia 
para votar, num cenário em que, em 
média, cada delegado precisava de 
no mínimo oito a dez minutos. 
Finda a votação, os participantes 
foram convidados a regressar aos 
lugares de modo a que a comissão 
eleitoral dirigida pelo reitor da Uni-
-Zambeze, Nobre dos Santos, pu-
desse trabalhar sem pressão, sendo 
que os resultados seriam divulgados 
na manhã do dia seguinte.  
Esta decisão não foi bem acolhida 
por alguns candidatos, que nos cor-
redores sussurravam que “estavam 
criadas as condições para a fraude”. 
“Queremos fazer a nós próprios 
aquilo que fazemos a Renamo”, co-
mentava à boca pequena um dele-
gado.
Estes comentários ganharam relevo 
com um novo atraso de cinco horas 
para o arranque das actividades do 
último dia do congresso (domingo), 
que tinha como pontos de agenda o 
anúncio dos resultados das eleições 
para o CC, eleição dos membros 
da CP, secretário-geral, secretário 
de verificação e membros do secre-
tariado. Para Nobre dos Santos, o 
atraso deveu-se a “questões técnicas, 
que não chegou a explicar. “
As eleições foram marcadas por 
entradas e saídas e, devido ao cum-
primento da directiva de 60% con-
tinuidade e 40% renovação, não foi 
possível que Nyusi se livrasse defini-
tivamente dos quadros leais ao con-
sulado do seu antecessor Armando 
Guebuza. Guebuza foi alvo de um 
violento ataque por parte de Jorge 
Rebelo que disse que o Congresso 
de Muxara ficou conhecido como “o 
congresso dos três minutos”, o tem-
po que era permitido falar. Rebelo 
quebrou o tabú das dívidas escon-
didas defendendo que os militantes 
e o público deviam saber o que se 
passou e como foi usado o dinhei-
ro. Rebelo elogiou Nyusi por tentar 
criar no seio das estruturas do parti-

do um ambiente de liberdade e sen-
tido crítico, lembrando que o presi-
dente lhe solicitou para continuar a 
ser um crítico.  

Não se mudaram as regras
Em relação às eleições, chegou a cir-
cular  nos corredores do Congresso 
a possibilidade de se aprovar uma 
proposta para que a renovação tives-
se 60% de lugares e a continuidade 
40%. Isto permitiria que o Presi-
dente “metesse os seus” em grande 
número nos principais órgãos do 
partido.   
Apesar disso, o novo figurino dos 
órgãos decisórios dá ao actual presi-
dente da Frelimo o poder de impor 
a sua visão, pelo menos, em teoria. 
Pela lista da renovação, entraram 
para aquele órgão: o primeiro-mi-
nistro, Carlos Agostinho do Rosá-
rio (CAR) e o ministro do Interior, 
Jaime Basílio Monteiro. De acordo 
com os estatutos do partido, o PM 
(quando da Frelimo) tem lugar na 
CP por inerência de funções, mas 
CAR foi a votos para ganhar mais 
legitimidade no partido.
No CC, entraram  Carlos Mesquita, 
ministro dos Transportes e Comu-
nicações, Agostinho Mondlane, mi-
nistro das Pescas, Mar e Águas Inte-
riores, Eusébio Lambo, ministro dos 
Combatentes, e Cidália Chaúque, 
ministra do Género e Acção Social, 
questionando-se a contribuição de 
massa crítica que possam trazer os 
três últimos elementos. 
Do actual Governo, cinco figuras 
não conseguiram transitar para o 
novo CC, o que claramente os fra-
giliza no executivo.
 Trata-se de Oldemiro Baloi, mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Alberto Nkutumula, 
ministro da Juventude e Despor-
tos, Adelaide Amurane, ministra na 
Presidência para Assuntos da Casa 
Civil, Oswaldo Petersburgo, vice-
-ministro de Trabalho, Emprego 
e Segurança Social, Luísa Meque,  
vice-ministra da Agricultura e Se-
gurança Alimentar.
Dos históricos do partido, ficaram 
de fora Cadmiel Muthemba, Pas-
coal Mocumbi (não esteve no Con-
gresso por estar doente), Mariano 
Matsinha, Mateus Kathupa, Tobias 
Dai, Lucas Chomera e Teodato 

ir parar na lista dos suplentes. A sua 
esposa Anchia Talapa entrou para 
o CC e não conseguiu a eleição o 
“protegido” Faizal António. Talapa 
viu também partir os seus aliados no 
CC e na CP.
Na família Machel manteve-se 
Graça Machel e Samora Machel 
Júnior pela lista da continuidade. A 
família Mondlane viu Nyelete su-
bir à CP e ser o seu novo elemento 
mais votado. Também foram eleitos 
um filho do comandante da guerri-
lha Sebastião Mabote e um familiar 
do antigo governador da Zambézia 
Bonifácio Gruveta.
As entradas de Licínio Mauaie e 
Maria Fernanda Moçambique, es-
posa do actual director Instituto 
de Patrocínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ), Justino Tonela,  são conside-
radas uma recompensa pelo “traba-
lho sujo” desenvolvido. 
Mauaie destacou-se por sabotar os 
debates sobre as dívidas ocultas or-
ganizados este ano pela sociedade 
civil. Enquanto Maria Moçambique 
é tida como “especialista”  no enchi-
mento de urnas em processo eleito-
rais. Foi flagrada em Fevereiro de 
2014, com vários boletins já votados 
a favor da Frelimo e o seu candidato 
em Gurué, província da Zambézia, 
na repetição das eleições autárquicas 
naquele ponto do país. Moçambi-
que fará parte no novo Comité de 
Verificação do partido, o órgão de 
disciplina, dirigido por Raimundo 
Diomba. A indicação de Moçam-
bique indignou “os de dentro e os 
de fora” do partido, numa altura em 
que o discurso do presidente é pelo 
combate às más práticas.
“Estamos a nos contradizer. O que 
ganhamos colocando esta camarada 
num órgão tão sensível como este?”, 
lamentava um membro sénior da 
Frelimo nos corredores do congres-
so. 
Apresar da proposta, falhou a elei-
ção para o CC a antiga embaixadora 
Amélia Narciso Matos Sumbana, 
investigada pelo Gabinete Central 
de Combate à Corrupção.
Durante os trabalhos do Congres-
so várias figuras controversas e com 
processos em curso “foram mostrar-
-se à Matola” como o ex-ministro 
da Justiça, Lino de Almeida, o em-
baixador Bernardo Chirindza e o 
ex-gestor da Sasol, Mateus Zimba.  

CP refrescado
A CP, órgão que orienta e dirige o 
partido no intervalo das sessões do 
Comité Central, viu partir parte sig-
nificativa de figuras ligadas ao ante-
rior timoneiro.
Cinco membros do anterior elenco 
não renovaram os mandatos. 
O primeiro foi Cadmiel Muthem-
ba, que não alcançou votos suficien-
tes para entrar no CC, ficando logo 
descartado para a CP. Muthemba, 
um antigo ministro nos governos 
de Chissano e Guebuza, foi chefe 
do gabinete de campanha de Filipe 
Nyusi nas eleições gerais de 2014. A 
família Muthemba é do círculo 
confidente da família Guebuza.

Hunguana. Aiuba Cuereneia, antigo 
ministro da Planificação e Desen-
volvimento e um dos delfins iniciais 
de  Guebuza, falhou a reeleição. 
Na lista de continuidade mulheres, 
a “seguidista” Amélia Nakare, pre-
sidente da Autoridade da Tributá-
ria, ficou na lista dos suplentes. O 
mesmo aconteceu com Deolinda 
Guezimane, uma antiga combaten-
te, e Maria de Fátima Pelembe, vice-
-ministra dos Combatentes.
Quem também a sorte não lhe sor-
riu foi Filimão Suaze, um dos mais 
activos do grupo de comentaristas 
conhecido por G-40, criado para 
glorificar Guebuza e mandar para 
a sarjeta tudo que não estivesse ali-
nhado com a governação da Freli-
mo. Suaze tentou a entrada através 
da área económica e social. Na Ma-
tola estiveram como convidados vá-
rios apaniguados do grupo nomea-
damente o jurista António Boene, o 
jornalista Gustavo Mavie, o econo-
mista Gabriel Muthisse e o director 
da televisão da IURD (Igreja Uni-
versal do Reino de Deus), Mablinga 
Shikani.

Chipande: o grande 
vencedor
Na lista de Suaze foram eleitos Bru-
no Morgado, o gestor da Matola 
Gás Company, Salimo Valá,  PCA 
da Bolsa de Valores de Moçambi-
que (BVM) e antigo conselheiro de 
Nyusi e empresário Namoto Chi-
pande, filho de Alberto Chipande. 
O chamado homem do primeiro 
tiro foi o “verdadeiro vencedor do 
congresso por ter conseguido meter 
nos órgãos importantes do partido 
praticamente toda a família. En-
trou para o CC o seu filho Alberto 
Chipande Júnior e a nora Catarina 
Dimande (continuidade), esposa de 
Namoto Chipande. O antigo mi-
nistro da Defesa foi considerado o 
mais activo militante nos bastidores 
do congresso, mostrando a sua capa-
cidade de negociar e impor os seus 
pontos de vista. 
Quem também queria meter parte 
da família, mas falhou foi Marga-
rida Talapa, uma das reservas do 
guebuzismo no Parlamento e no 
partido. Manuel Formiga, o seu 
genro,  presidente do Conselho Na-
cional da Juventude, viu o seu nome 

Nova ordem política na Comissão Política da Frelimo

- Remodelação governamental à vista

Por Argunaldo Nhampossa



TEMA DA SEMANA 5Savana 06-10-2017 TEMA DA SEMANAPUBLICIDADE



6 Savana 06-10-2017SOCIEDADE

Celso Correia, o ministro da Ter-
ra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural, era um dos nomes cogitados 
para a nova CP de Nyusi, mas terá 
sucumbido aos agressivos lobbies 
partidários que se vinham fazendo 
há meses. Depois de ter sido eleito 
para o Comité Central em Muxara 
com 1100 votos, Correia teve pou-
co mais de 600 votos na Matola, 
conseguindo a reeleição para o ór-
gão mais importante do partido no 
intervalo entre os Congressos. Mas 
não conseguiu estar na lista dos que 
pretendiam eleição para a CP, o que 
é uma “vitória moral” para os seus 
detractores. 
As novas caras para a CP são o 
secretário-geral do partido, Roque 
Silva, o secretário para Verificação, 
Raimundo Diomba (entram por 
inerência de funções). Carlos Agos-
tinho do Rosário (PM), Jaime Basí-
lio Monteiro (ministro do Interior), 
Manuel Tomé, Tomaz Salomão, Ai-
res Ali, Ana Rita Sithole e Nyelete 
Mondlane são as novas caras.  
Os novos membros da CP jun-
tam-se a Alberto Chipande, Fili-
pe Paúnde, Eduardo Mulémbwè, 
Eneias Comiche, Raimundo Pachi-
nuapa, Sérgio Pantie, Verónica  Ma-
camo, Margarida Talapa, Alcinda de 
Abreu e  Conceita Sortane, que já 
faziam parte do órgãos e foram ree-
leitos na Matola.
Não conseguiram transitar os dois 
adversários de Filipe Nyusi nas elei-
ções internas do partido de 2014, 
para a selecção de candidato às elei-
ções presidências, José Pacheco e 
Alberto Vaquina. Ficaram ainda de 
fora Lucília Hama, Esperança Bias 
e Carvalho Muária. Hama, uma 
aliada de Guebuza, já era uma carta 
fora de baralho antes do início do 
Congresso.

O 
cargo de secretário-ge-
ral do partido foi para 
Roque Silva, um antigo 
Primeiro-Secretário do 

partido em Gaza e agente repres-

sivo contra a oposição naquele 

ponto do país, onde a Frelimo 

obtém sempre vitórias com “nú-
meros coreanos”.

Roque Silva, actual vice-minis-
tro da Administração Estatal e 
Função Pública, foi eleito com 
96.46%. Teve sete votos em bran-
co e 188 a favor. Era candidato 
único. O nome de Roque Silva, 
natural de Morrumbene, provín-
cia de Inhambane, foi anunciado 
a 20 minutos da votação pelo 
presidente da Comissão Eleitoral, 
Nobre dos Santos. Nos corredo-
res, durante os primeiros dias do 
Congresso, Edson Macuácua era 
um dos mais agitados e fazia uma 
campanha aberta para o cargo de 
SG. Aparentemente, Macuácua, 
que já foi porta-voz de Guebu-
za, agia sozinho. Daniel Tchapo, 
governador de Inhambane, muito 
elogiado pela sua competência, 
era um dos nomes apontados para 
SG do partido que forma gover-
no desde a independência nacio-
nal em 1975.  Na sua intervenção 
na qualidade de secretário-geral 

da Frelimo, Silva anunciou, já em 

período morto do Congresso, a 

decisão de se atribuir a Armando 

Guebuza o estatuto de presiden-

te honorário da Frelimo, à se-

melhança de Joaquim Chissano, 

afastando indicações da existência de 

sectores que queriam evitar a procla-

mação por considerarem que traria 

danos ao partido por causa das cha-

madas dívidas ocultas. 

Ao cargo de secretário do Comité 

de Verificação foi também anuncia-

do um único candidato, Raimundo 

Diomba, um makonde de Mueda, 

considerado moderado. O actual go-

vernador da província de Maputo, 

que foi primeiro secretário de Cabo 

Delgado antes de ir a Manica como 

governador, foi eleito com 99.49%. 

Teve apenas um voto em branco. 

Os dois secretários são claramente 

duas figuras cinzentas na direcção do 

partido na linha de Paunde e Eliseu 

Machava.  

Num claro esforço para evitar caças 

às bruxas, Joaquim Chissano, o presi-

dente honorário do partido, disse que 

os votos em branco “simbolizam a 

democracia”. Isto foi numa altura em 

que surgiam murmúrios na sala de 

congresso quando foram anunciados 

os cinco votos em branco na eleição 

do Presidente do partido. Já estavam 

mesmo a constituir-se grupos para 

investigar a origem dos votos nulos.  

Mexidas governamentais
para breve?
Com o fim do Congresso e a não 

eleição de alguns membros do go-

verno nos órgãos partidários, aventa-

-se uma remodelação governamental 

para breve.   

Aires Ali, actual embaixador de Mo-

çambique na China, deve regressar 

a Maputo por ter sido eleito para a 

Comissão Política. Segundo os esta-

tutos da Frelimo no seu artigo 64, a 

CP reúne, ordinariamente, de quinze 

em quinze dias, por convocação do 

Presidente do Partido. Seria imprati-

cável a permanência de Ali na China. 

Antes de ir para China, Aires Ali 

era deputado, posição que tam-

bém pode retomar ao regressar 

a Maputo. Aires Ali foi uma das 
vítimas do Congresso de Muxara. 
Falhou a eleição para a CP e foi, 
imediatamente, exonerado por 
Armando Guebuza do cargo de 
Primeiro-Ministro e substituído 
por Alberto Vaquina, na altura 
governador de Tete. Vaquina ha-
via sido eleito membro da CP em 
Muxara e tinha de estar baseado 
em Maputo. Dez dias depois do 
Congresso de Muxara, Carva-
lho Muaria, que havia sido eleito 
membro da CP, saiu do cargo de 
governador de Sofala para minis-
tro do Turismo em substituição de 
Fernando Sumbana Jr.
Roque Silva vai deixar a posição 
de vice do Ministério da Admi-
nistração Estatal e Função Públi-
ca e Raimundo Diomba abando-
na a governação da província de 
Maputo. Não está clara a conti-
nuidade de Alberto Nkuntumu-
la, no Ministério da Juventude e 
Desportos.  
Oldemiro Baloi esteve à frente do 
Conselho Consultivo do seu mi-
nistério esta semana, mas não é 
claro se continuará, pois a sua no-
meação de última hora em 2015 

sempre foi vista como uma tarefa 

a prazo.  

As mexidas de Nyusi na máquina 

executiva poderão abranger outros 

sectores, pois é claro o seu descon-

tentamento em relação a vários 

pelouros

Roque Silva: novamente compensado

M
au

ro
 V
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be

Membros da Comité Central incrédulos com a eleição de Roque Silva ao cargo de 
Secretário geral da Frelimo
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O bastante mediatizado XI 
Congresso da Frelimo, 
que há dias “paralisou” a 
Nação, ficará na história 

como dos mais elucidativos quan-
to ao que, um dia, o secretário-
-geral da Associação dos Com-
batentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN) chamou de 
fragilidades no sistema de eleições 
internas no partido que, segundo 
Fernando Faustino, permitiram 
que os mais espertos assaltassem 
as fileiras do partido, liderando e 
ocupando posições de destaque 
em detrimento de muitos quadros 
que foram afastados do campo das 
estratégias de batalha política. O 
SAVANA testemunhou, in loco, 
as jogadas dos camaradas e conta, 
a seguir, os contornos da “compra 
de votos” que marcou as recentes 
eleições internas no partido no 
poder. E, em exclusivo, mostramos 
aqui as provas que recolhemos no 
“local do crime”.

Os alarmes sobre o processo elei-

toral para a composição dos mais 

importantes órgãos do partido, 

Eleições internas na Frelimo

O Congresso da compra de consciências 
Por Armando Nhantumbo

nomeadamente, o Comité Central 

(CC), a Comissão Política (CP), o 

Secretário-geral (SG) e seu respec-

tivo secretariado, assim como o Se-

cretário do Comité de Verificação e 

respectivo secretariado, começaram 

a tocar no sábado, face à desorgani-

zação e sucessivos atrasos.

Por exemplo, a eleição dos mem-

bros do CC que, de acordo com o 

Programa de Trabalhos elaborado 

pelo Gabinete Central de Prepa-

ração do XI Congresso, devia ter 

acontecido às 9:00 horas de sábado, 

só viria a iniciar às 17:00 h e 51mi-

nutos, numa atabalhoada votação 

que terminaria às 19h:30min.

O presidente da Comissão Elei-

toral (CE) criada para conduzir as 

eleições internas, Nobre dos Santos, 

um professor de profissão e, ac-

tualmente, reitor da Universidade 

Zambeze (UniZambeze), justificou 

o atraso com “problemas técnicos” 

nunca explicados, embora, no local, 

tudo estivesse operacional, incluin-

do o equipamento electrónico.

O 
cenário mais gritante 
de compra de cons-
ciências no recente 
conclave da família 

Frelimo registou-se no proces-
so de eleição, pelos delegados 
ao Congresso, dos candidatos 
propostos pela anterior CP e os 
propostos pelas Conferências 
Provinciais, para a constituição 
do novo CC, entre a continui-
dade e a renovação.
Tudo começa quando a CE, 
apercebendo-se de que as pou-
co mais de 30 cabines estavam 
muito aquém da demanda dos 
2.072 delegados presentes no 
acto da votação, instruiu que 
assentos fossem usados, de for-
ma improvisada, como cabines 
de voto, para acelerar um pro-
cesso que se mostrava bastante 
moroso.
Sem a privacidade conferida 
pelas cabines de voto, aí a más-
cara caiu: para além dos bole-
tins de voto, os votantes em-
punhavam pedaços de papéis 
que continham a indicação dos 
números ou nomes de quem 
deviam votar.
No início houve esforço de 
esconder, mas a situação aca-
bou ficando descontrolada de 
tal forma que alguns delega-
dos já não se importavam em 
esconder os papéis da fraude, 
enquanto os observadores, por 
seu turno, faziam vista grossa à 
mega-fraude. Alguns delegados 
tratavam mesmo de fazer con-
certações, na hora, daquilo que 
parecia uma votação conjunta.
Alertados com a situação, vira-
mos os nossos crachás, de modo 
a ocultarmos a designação “im-
prensa” para fazermo-nos pas-
sar de “observadores” e o que 

testemunhámos foi aterrador. O 
que no início nos parecia um caso 
isolado de algumas delegações, afi-
nal era o que se passava um pouco 
por todo o lado.
Era a insuficiência de cabines de 
voto a expor aquilo que já foi de-
nunciado a partir de dentro do 
próprio partido. Nem mais, estava 
assim a ser escrita uma história de 
fraude na luta pela ocupação de lu-
gares estratégicos nas estruturas do 
partido.
Finda a votação, e com os delega-
dos já fora da sala, fizemo-nos de 
catadores de lixo e, pelas bancadas, 
fomos apanhando algumas das de-
zenas de pedaços de papel que os 
menos avisados delegados haviam 
deitado à maneira logo que termi-
navam a votação.
Não demorou que um agente do 
Serviço de Informação e Segurança 
(SISE), afecto à presidência da Re-
pública, nos convidasse a abando-
nar a sala, depois de interrogatórios 
sobre o que fazíamos, embora sem 
nunca lhe termos dado resposta 
plausível.
Mas para os bolsos já tínhamos re-
colhido pelo menos 12 pedaços de 
papel que são uma pequena amos-

tra da grande farra que foi o recém 
terminado XI Congresso da Freli-
mo.
Dos 12 pedaços, nove é que con-
seguimos desvendar. Os restantes 
três estavam bastante codificados 
de tal forma que o seu alcance nos 
escapou.

As nossas evidências
E num dos papéis perceptíveis, 
pode-se ler o seguinte: “Cda [di-
minutivo de camarada] 1º Secre-
tário, Xadreque. Será que não há 
alinhamento da Província? Qual é 
a ideia?”.
Não está claro se o “cda, Xadreque” 
em causa é ou não Xadreque Lhu-
maio, que até 2014 era secretário do 
Comité de Círculo de Uahamuza, 
no distrito de Chibuto, província 
de Gaza, o bastião do partido no 
poder.
Nas últimas eleições autárquicas, 
Xadreque Lhumaio foi surpreen-
dido, juntamente, com um líder 
comunitário local, de nome Fabião 
Sitoe, a vandalizar panfletos do 
Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM), na aldeia co-
munal de Uahamuza, em Chibuto.
Dos nove pedaços analisados, des-

ponta, por exemplo, na lista de 
mulheres para a continuidade no 
CC, nomes sonantes como de Ve-
rónica Macamo, com seis votantes, 
os mesmos que Catarina Dimande, 
seguidos por Carmelita Namashu-
lua com quatro, os mesmos com 
Nyeleti Mondlane.
Nos homens na continuidade, des-
taque vai para Edson Macuácua, 
com seis votantes, os mesmos que 
Celso Correia, António Niquice e 
Eliseu Machava, seguidos de no-
mes como Samora Machel Júnior 
com cinco votantes, os mesmos que 
Oswaldo Petesburg, enquanto Al-
berto Chipande, Chakil Abooba-
car, José Psico, tinham quatro cada.
Na renovação para mulheres, a nos-
sa amostra tem cinco votantes para 
Cidália Chaúque e Beatriz Cha-
guala e, para homens, quatro a favor 
de Jaime Basílio Monteiro e Carlos 
Mussanhane, cada.
Na renovação para as áreas econó-
micas e sociais, pela lista das mu-
lheres, pelo menos em nove papéis, 
só Ana Coani obteve votos, em nú-
mero de três e, pelos homens, três 
para Salimo Valá e um para Filimão 
Suazi.
Na renovação para jovens do sexo 
masculino, lideram Alberto Chi-
pande Júnior, Dalfino Guila e João 
Macanga, todos com três votantes, 
contra dois de Licínio Mauaie e 
Faizal António, cada. Na renova-
ção de jovens do sexo feminino, a 
nossa pequena amostra dá conta de 
três votantes para Mariana Cupane 
e Yasalda Naftal contra dois para 
Anchia Formiga.
Os camaradas voltaram assim a 
recorrer a métodos maquiavélicos 
na corrida para ocupar posições 
estratégicas no partido, quatro dias 
depois do presidente da Frelimo ter 
garantido, na cerimónia de abertura 

do XI Congresso, que o partido 
não poderia permitir que se fe-
chassem os olhos à ilegalidade, 
suborno, extorsão, entre outros 
abusos e desmandos, para que 
o prestígio do partido no poder 
não fosse posto em causa.
Instando os camaradas a serem 
os primeiros no combate à cor-
rupção, Filipe Nyusi disse que 
não podia existir qualquer dú-
vida de que o combate àquele 
fenómeno é o mais urgente e 
vital de todos os desafios, que 
não se pode adiar nem tolerar, 
a partir de dentro do próprio 
partido, onde os militantes de-
vem ser o exemplo de pureza e 
abnegação.
Aliás, Graça Machel, a viúva 
do primeiro presidente de Mo-
çambique, Samora Machel, é 
citada a considerar como uma 
“grande vergonha o que os ca-
maradas estão a fazer”, o que 
não terá caído bem nos ouvi-
dos do então secretário para 
o Comité de Verificação, José 
Pacheco, que terá associado a 
intervenção de Graça Machel 
a boatos. 
Mas na hora do render da 
guarda, o anterior CC da Fre-
limo repudiou a existência de 
camaradas e grupos que, den-
tre várias estratégias, recorrem 
à compra de consciências para 
atingir posições no partido.
No Relatório ao 11º Congres-
so, a que o SAVANA teve 
acesso, o CC cessante orientava 
a uma atenção redobrada nos 
períodos eleitorais e nos pro-
cessos de identificação de qua-
dros para candidatos ou para 
nomeação.

Os papéis da vergonha
Continua na pág. 10

Parte dos pedaços de papéis com indicação dos candidatos a votar ao CC

Camaradas fazendo uso dos papéis da vergonha
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E a fazer o longo compasso de es-

pera, de perto de 9 horas de atraso, 

lá estavam os delegados provinciais 

com os habituais cânticos enfado-

nhos, intercalados de músicas de 

índole partidária, todas elas exal-

tando a Frelimo e a sua direcção, 

que serviam de bandeira de cada 

delegação.

Na votação para o CC houve troca 

de mimos entre a CE e um grupo 

mou à sala, para a primeira sessão 

ordinária do recém eleito CC, exis-

tia um único candidato ao cobiçado 

cargo de SG. Ao que o SAVANA 
apurou, o endosso, por Filipe Nyu-

si, de Roque Silva como o candi-

dato da direcção do partido, afas-

tou a entrada de outros candidatos 

na corrida. Por exemplo, Edson 

Macuácua, antigo colaborador de 

Armando Guebuza, que já fazia 

de cerca de 30 delegados, maiorita-

riamente, pertencentes, às provín-

cias de Cabo Delgado e Maputo 

cidade, por insuficiência de boletins 

de votos. A briga só foi ultrapassada 

quando a CE conseguiu reproduzir 

boletins suficientes para todos os 

delegados.

Com a votação concluída às 

19h:30min, os delegados e os jor-

nalistas foram dispensados da sala 

e recomendados a retomar os tra-

balhos no dia seguinte, domingo. 

Não se sabe ao certo o que acon-

teceu durante a longa noite, mas 

a versão do partido é de que teve 

lugar o apuramento, voto por voto, 

na presença de interessados e com o 

máximo de transparência.

Com os horários todos baralhados, 

a eleição dos restantes órgãos cen-

trais do partido e a proclamação de 

Armando Guebuza como o segun-

do presidente honorário da Frelimo 

só viriam a acontecer no domingo 

e não no sábado, conforme estava 

previsto.

E, mesmo no domingo, que devia 

ter sido último dia do Congresso, 

só às 13h:30min é que Filipe Nyu-

si entrava na sala para o início das 

actividades que, no Programa, esta-

vam previstas para as 10h:30min. 

Depois do anúncio, pela CE, dos 

resultados das eleições do novo CC, 

o presidente do partido disse aos 

eleitos para não se sentirem estrelas 

porque na Frelimo não há vencidos 

nem vencedores.

Pouco depois, os trabalhos foram 

interrompidos e, quando se reto-

campanha e distribuía um CV de 

11 páginas, teve de retirar a sua 

candidatura. 

E às 16h:30min terminava o pro-
cesso eleitoral que apenas serviu de 
consagração de Roque Silva como o 
novo SG da Frelimo e de Raimun-
do Diomba como o novo secretário 
do Comité de Verificação do CC, o 
órgão de disciplina do partido.
Depois da votação, os trabalhos 
foram novamente interrompidos e 
só seriam retomados às 20h:15min. 
E durante as mais de três horas, o 
presidente da CE, uma vez mais 
agitado, estava num interminável 
vai e vem entre a sala onde esta-
vam as urnas e uma outra onde se 
acredita estivesse o presidente do 
partido.
Às 20h:40 min iniciava a votação 
conjunta para os membros da CP 
e os do Comité de Verificação, cujo 
anúncio de resultados viria a ini-
ciar à 1h:30 min de madrugada. Já 
se estava na segunda-feira, um dia 
a mais em relação ao programa, 
quando foram conhecidos os no-
vos rostos destes órgãos centrais do 
partido.
Nos corredores do Congresso, ga-
nhava eco a tese de que os sucessi-
vos atrasos deviam-se a alinhamen-
tos de última hora que eram feitos, 
ao mais alto nível, sobre a nova 
composição dos órgãos centrais do 
partido.
Pouco depois das 3:00h, o presi-

dente do partido tomava a palavra 

para o início da cerimónia de en-

cerramento do XI Congresso, que 

disse ter sido marcado por abertura, 

transparência e reconciliação. Filipe 

Nyusi sublinhou que as eleições na 

Frelimo foram a celebração da de-

mocracia interna e que os seus re-

sultados não podem dividir e afas-

tar os camaradas dos propósitos da 

Frelimo, mas pelo contário devem 

servir de união porque, segundo 

ele, mais do que troca de pessoas, 

tratou-se de um trabalho estrutu-

rante para o reforço do trabalho do 

partido. 

Era o mesmo discurso de António 

Niquice que, às 20h:25min de sá-

bado, pouco depois do fim da elei-

ção do novo CC, o então porta-voz 

do partido, na sua última conferên-

cia de imprensa no cargo, havia re-

cusado, quando confrontado com o 

caso, quaisquer irregularidades, in-

sistindo que o acto tinha sido dos 

mais transparentes e democráticos.

O Congresso da Matola, que devia 

terminar na tarde de domingo, só 

viria a encerrar as 03h:20min de 

segunda-feira e comício popular 

na tarde do mesmo dia.

Os camaradas na hora em que recolhiam as urnas para o apuramento

Delegadas de Sofala fazem últimos alinhamentos de posições 
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Moçambique celebrou, 
nesta quarta-feira, 04, 
25 anos do histórico 
Acordo Geral de Paz 

(AGP), assinado em Roma, em 
1992, por Joaquim Chissano, anti-
go Presidente da República (PR), 
e Afonso Dhlakama, líder da Re-
namo. No entanto, as comemo-
rações foram caracterizadas por 
actos de ódio, intolerância e apu-
pos protagonizados por apoiantes 
do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), contra o 
antigo PR, Armando Guebuza, na 
Praça da Paz, em Maputo. 

A Praça da Paz, palco escolhido 

para as cerimónias religiosas dos 25 

anos do AGP, que culminou com o 

fim dos 16 anos do conflito armado 

entre as forças governamentais e da 

Renamo, virou um centro de apu-

pos e de cenas desonrosas e contrá-

rias à paz e reconciliação nacional. 

A triste sina foi protagonizada por 

simpatizantes do MDM contra 

Armando Guebuza.

Portando dísticos com dizeres 

como: “Estamos contra a legali-

zação de dívidas criminosas”; “O 

lugar dos vampiros das dívidas é na 

cadeia e não no governo”; “Quere-

mos  cabeça de ladrões”, “O salário 

mínimo é um crime contra a hu-

manidade”, os apoiantes do MDM 

interrompiam, de forma recorren-

te, o mestre de cerimónias com 

cânticos como ladrões do povo, 

criminosos... e o alvo principal era 

Armando Guebuza.

Depois da deposição duma coroa 

de flores no monumento dedicado 

aos heróis moçambicanos, pelo PR, 

Filipe Nyusi, as celebrações conti-

nuaram na Praça da Paz com um 

foco mais religioso.

Filipe Nyusi não se fez presen-

te ao local dedicado às orações. 

Quem presenciou foram os anti-

gos estadistas, Joaquim Chissano 

e Armando Guebuza, o presidente 

do Conselho Municipal de Mapu-

to, David Simango, o ministro da 

Justiça, Assuntos Constitucionais 

e Religiosos, Isac Chande, bem 

como a governadora da cidade de 

Maputo, Yolanda Cintura. 

Com excepção da Igreja Católica, 

grande parte das organizações reli-

giosas registadas em Moçambique 

estiveram no local.

Os católicos optaram por uma vi-

gília mais fechada na Sé Catedral 

de Maputo. A Frelimo e o MDM 

também estiveram presentes en-

quanto que a Renamo pautou pela 

ausência.

Foi no meio de cânticos religio-

sos com mensagens de paz que os 

membros dos dois partidos exte-

riorizam suas emoções, abandona-

ram seus lugares e aproximaram ao 

presídio onde estavam altos digni-

tários.

Não houve necessidade da inter-

25 anos do AGP com a persistência de sinais de intolerância

Simpatizantes do MDM embaraçam Guebuza
“O MDM não orientou seus membros para apupar pessoas”, Venâncio Mondlane

Por Raul Senda (texto) e Júlia Manhiça  (fotos)

venção policial, contudo, solicitou-

-se o auxílio do pessoal do apoio 

para afastar as pessoas do palco e 

apela-las a recolher aos seus luga-

res, facto que não foi acatado.

O objectivo dos simpatizantes do 

MDM era de se aproximar ao pre-

sídio para exibir dísticos. Os mes-

mos tinham como foco principal 

dade. Percorreu algumas artérias 

da cidade e passou pela Praça dos 

Heróis até chegar ao destino final.

Segundo Venâncio Mondlane, de-

putado do MDM na Assembleia 

da República (AR) e coordenador 

da marcha, o partido partiu para 

esta empreitada com uma mensa-

gem clara e que não tinha como 

propósito apupar pessoas.

De acordo com Mondlane, o 

MDM saiu à rua para celebrar o 

dia de paz e exigir que a paz pas-

se de temporária para um sossego 

efectivo e permanente.

Diz Mondlane que o MDM está 

preocupado com o facto do diálo-

go político, visando a busca da paz, 

não ser abrangente e cingir-se ape-

nas a certos grupos.

Para o parlamentar, o processo de 

paz está na agenda de todo o povo 

moçambicano, é do interesse geral, 

pelo que o diálogo não se pode li-

mitar a duas pessoas.

Sublinhou que a paz efectiva não 

se resume apenas no calar das ar-

mas. Também passa pela solução 

de questões sociais e, com a pro-

blemática das dívidas ocultas, as 

condições de vida dos moçambi-

canos continuarão precárias e isso 

não será benéfico para a construção 

da paz.

Através da marcha, o MDM que-

ria chamar atenção à sociedade no 

sentido de não se esquecer das dí-

vidas e continuar com a luta com 

vista a obrigar que pessoas que 

delapidaram o Estado, através de 

dívidas ocultas, sejam responsabi-

lizadas. 

Em nenhum momento, segundo 

Mondlane, o MDM quis que os 

seus membros levassem a questão 

para um fórum muito mais pessoal.

Venâncio Mondlane disse que os 

apupos à figura de Armando Gue-

buza resultaram de emoções dos 

seus membros e que estão fora do 

controlo da direcção do partido.

Sublinhou que o MDM não orien-

tou seus membros para apupar pes-

soas, mas sim para celebrar paz e 

exigir um diálogo mais abrangente 

e transparente. 

Prata sem brilho    
Vinte e cinco anos depois do AGP, 

Moçambique continua com uma 

paz aos soluços, visto que as par-

tes ora em conflito ainda não estão 

completamente reconciliadas.

De 1992 a esta parte, o país pas-

sou por dois momentos de tensão 

político-militar que ceifaram a vida 

de várias pessoas para além de des-

truições.

A festa dos 25 anos do AGP foi ce-

lebrada em todo o país, mas a mes-

ma não teve um brilho desejado.

As bodas de prata comemoram-

-se numa altura em que o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, en-

contra-se refugiado nas matas da 

Serra da Gorongosa, província de 

Sofala, desde 2015, alegadamente 

por questões de segurança, depois 

de dois atentados que sofreu.

Explicando a ausência, António 

Muchanga, porta-voz do partido, 

disse que, no caso concreto da Pra-

ça dos Heróis, a Renamo entende 

que o ambiente não é propício para 

uma convivência sã, na medida em 

que a Frelimo abocanha todas as 

cerimónias de Estado e marginali-

za outros partidos.     

“Infelizmente, o partido no poder 

continua a frelimizar as cerimónias 

de Estado. Assim, para evitar hu-

milhações e possíveis incidentes, 

tal como sempre acontece entre os 

membros da Frelimo e do MDM, 

optamos por não nos fazer presen-

tes ao local”, disse Muchanga.

No que concerne ao segundo local, 

Muchanga referiu que era vontade 

da Renamo fazer parte, porém, o 

convite chegou tarde e o partido já 

tinha desenhado a sua agenda das 

festividades.

Outra ausência notável foi de Raul 

Domingos, chefe da delegação da 

Renamo nas negociações de Roma.

Falando aos moçambicanos, na 

manhã desta quarta-feira, 04, na 

Praça dos Heróis, Filipe Nyusi dis-

se que a paz é a maior conquista do 

povo, após a independência nacio-

nal, visto que logo a seguir a pro-

clamação do fim da colonização, 

o país mergulhou numa tremenda 

guerra que ceifou vidas humanas e 

destruiu infra-estruturas.

Nyusi endereçou agradecimentos à 

Comunidade Sant´ Egídio, Estado 

italiano e à sociedade civil moçam-

bicana por tudo o que fizeram para 

se alcançar o AGP.

Por seu turno, Joaquim Chissano 

elogiou os caminhos que estão a 

ser seguidos, pela actual direcção 

do país, para a busca da paz.

No entanto, alertou que a paz efec-

tiva só poderá ser conseguida com 

justiça social.

De acordo com Chissano, enquan-

to alguns moçambicanos continu-

arem a passar fome, dificilmente, o 

país terá sossego completo.

“O esforço visando a paz é lou-

vável. Contudo, esta paz só pode 

ser efectiva com a diminuição das 

desigualdades sociais entre os mo-

çambicanos”, elucidou.

Armando Guebuza mandou duros 

recados aos críticos da forma como 

o processo de paz está a ser con-

duzido.

Para Guebuza, todos os esforços 

visando a paz devem ser elogiados 

e acarinhados. Só assim é que se irá 

lograr sucessos.

Guebuza diz que os críticos não 

são patriotas, são pessoas do mal e 

que não querem que Moçambique 

caminhe em frente.     

Sublinha que Moçambique não 

deve viver em tréguas, há uma 

necessidade urgente de caminhar 

para uma paz efectiva e douradora.

O presidente do MDM, Daviz Si-

mango, sublinhou que o país vive, 

nos últimos 50 anos, numa situa-

ção de instabilidade e insegurança, 

facto que desagua no sofrimento 

do povo.

Para Simango, é chegado o mo-

mento dos responsáveis pela de-

sestabilização do país perceberem 

que as suas ambições jamais serão 

conseguidas pela via das armas e 

chegou o momento de devolver o 

sossego aos moçambicanos. 

Apelou que o diálogo político não 

se resuma apenas à Frelimo e à Re-

namo, mas que seja alastrado para 

outras forças vivas da sociedade 

com vista a conferir maior serieda-

de, fiabilidade e transparência.

Entende que a Assembleia da Re-

pública, na qualidade de legítima 

representante do povo, é que devia 

conduzir o processo de diálogo po-

lítico.

Lamentou a entrada do minis-

tro do Interior, Basílio Monteiro, 

na Comissão Política da Frelimo, 

porque, no seu entender, isso irá 

comprometer as suas responsabili-

dades soberanas, sobretudo no que 

concerne à integração dos guerri-

lheiros da Renamo nas Forças de 

Defesa e Segurança.

Armando Guebuza

Armando Guebuza, estadista mo-

çambicano tido como responsável 

pelas dívidas ocultas.

Esta situação ganhava mais foco 

cada vez que se anunciava o nome 

de Guebuza.

No seio dos presentes, sobretudo 

do MDM, era comum ouvir vozes 

de discórdia, apupos, vaias e ridicu-

larização do então chefe de Estado.  

Esta situação embaraçou o pro-

tocolo, facto que obrigou Marcos 

Macamo a pedir tolerância e civis-

mo aos presentes.

Tratou-se duma situação emba-

raçosa que fez com que Marcos 

Macamo, do Conselho Cristão de 

Moçambique (CCM), apelasse às 

lideranças dos partidos políticos no 

sentido de chamar atenção aos seus 

membros e simpatizantes e expli-

cá-los que a paz é feita na base da 

aceitação das diferenças, tolerância 

e do pensamento diferente.

Venâncio Mondlane 
distancia-se 
A marcha que levou apoiantes do 

MDM até Praça da Paz começou 

na sede do partido, ao nível da ci-
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Quem o diz é Michel 
Cahen, um dos mais 
respeitados historiado-
res da lusofonia. Espe-

cialista da história colonial por-
tuguesa contemporânea e dos 
actuais países africanos de lín-
gua oficial portuguesa, incluin-
do Moçambique, o historiador 
francês não tem dúvidas de que 
o paradigma de “modernização 
autoritária” imposto pela Fre-
limo é que explica, em grande 
parte, a capacidade da Renamo 
em conquistar uma base social 
em partes importantes de Mo-
çambique, concretamente, nas 
regiões centro e norte do País, as 
mais marginalizadas ao longo da 
história, desde a era colonial até 
ao pós independência.

Falando no painel sobre Guerra 
Civil em Moçambique, no quadro 
da V Conferência Internacional 
do Instituto de Estudos Sociais 
e Económicos (IESE), realizado 
há dias, em Maputo, o historia-
dor francês, depois de revisitar a 
história, explicando o processo 
que ditou a marginalização das 
populações indígenas pelo Estado 
colonial, afirmou que os desequi-
líbrios criados pela viragem colo-
nial foram mantidos e até agra-
vados pela política do que chama 
de “modernização autoritária” da 
Frelimo, ou seja, a construção do 
socialismo, como ficou conhecido 
no discurso político do partido no 
poder.
Para Michel Cahen, essa mo-
dernização autoritária da Freli-
mo esteve “ligada ao imaginário 
nacional de que, apesar de ser 
dito numa linguagem marxista-
-leninista, ficava muito português 
e até salazarista: uma Nação ho-
mogénea, uma só língua, o Estado 
como o principal actor da econo-
mia, um regime de partido único, 
um sindicalismo ligado ao poder 
do Estado, isto é, corporativista e 
uma fortíssima centralização”. 
Na óptica de Cahen, a decisão de 
manter Lourenço Marques [actu-
al Maputo] como capital do país, 
foi a ilustração espectacular da 
decisão de não modificar os de-
sequilíbrios criados pelo capitalis-
mo colonial na segunda idade da 
colonização.
Entende que esse paradigma de 
“modernização autoritária” é que 

explica, em grande parte, não a 

existência da Renamo, mas a ca-

pacidade dela em conquistar uma 

base social em partes importantes 

de Moçambique, precisamente, 

em províncias como Sofala, Tete, 

Zambézia e Nampula.

“O facto de que Moçambique pa-

Para Michel Cahen, o partido no poder agravou desequilíbrios da era colonial

Autoritarismo da Frelimo explica a grande 
base social da Renamo
Por Armando Nhantumbo

gou muito caro pela circunstância 

de ser vizinho da Rodésia [do Sul, 

actual Zimbabwe] e da África do 

Sul, no tempo do apartheid, não 

explica a capacidade de um grupo 

rebelde em construir uma gran-

de base social”, defendeu Michel 

Cahen, um dos mais respeitados 

historiadores da lusofonia.

Estudar a Renamo para 
quebrar tabus
O académico fez estes pronun-

ciamentos, quando debruçava-se 

sobre a “Renamo: um assunto 

também para os historiadores e 

cientistas”. Na ocasião, ressalvou 

que, para além de desequilíbrios 

económicos, sociais e políticos, há 

também desequilíbrios cogniti-

vos, argumentando que o colonia-

lismo sobrevalorizou a sua pró-

pria história no sul da colónia e 

a Frelimo seguiu a mesma lógica. 

Congratulou que a jovem pes-

quisa moçambicana e estrangeira 

tenham modificado, parcialmen-

te, essa situação cognitiva, com a 

multiplicação de trabalhos sobre 

o centro e norte de Moçambique, 

mas anotou que, em proporção 

com a superfície e a população 

dessas duas regiões, os desequilí-

brios permanecem.

Para Michel Cahen, esses dese-

quilíbrios tradicionais da história 

de Moçambique continuam a re-

produzir-se sobre outro aspecto: 

“a quase ausência de estudos nas 

ciências sociais e humanas sobre a 

Renamo, o que chamo o mundo 

da Renamo, isto é, não só a Re-

namo, em si, mas as sociedades 

que viveram sob o seu domínio e 

apoiaram-na”.

“Pessoalmente, não conheço ne-

nhuma tese de mestrado, até ne-

nhuma dissertação de licenciatura 

feita em Moçambique, já defen-

dida, e cujo tema central seja a 

Renamo ou o mundo da Renamo. 

Posso errar e até tenho a esperan-

ça de errar, mas de qualquer ma-

neira, o que existe deve ser uma 

pequeníssima excepção”, lamen-

tou.

Citou alguns estudos nacionais 

que mencionam, parcialmente, a 

história da Renamo, não o “mun-

do” deste partido em si, mas prin-

cipalmente vistas a partir da do-

cumentação do lado da Frelimo, 

incluindo outros que nunca foram 

publicados, para além de artigos 

de fora do país feitos durante a 

guerra civil, que eram mais para 

denunciar a Renamo do que para 

estudá-la.

“Tudo isso deixa claro que ainda 

está longe de acabar uma situação 

onde o olhar sobre Moçambique 

fica, predominantemente, a partir 

do mundo social do Estado mo-

derno, isto é, o mundo social da 

Frelimo. Isto quer dizer que preci-

samos, para Moçambique e, com 

certeza, para outros países africa-

nos, de estudos subalternistas. É 

como se a origem vergonhosa da 

Renamo, apoiada pela Rodésia e 

África do Sul do apartheid, im-

pedisse a investigação sobre ela” 

disparou.
Com uma plateia composta, den-
tre vários participantes, de histo-
riadores e outros académicos de 
ciências sociais, Cahen disse que 
há muitos aspectos que precisam 
de ser aprofundados sobre a Re-
namo, cujo “mundo” representa 
cerca de 40% de Moçambique, 
geográfica e demograficamente.  
Apontou, por exemplo, a estru-
tura militar da Renamo duran-
te a guerra civil que ainda é mal 
conhecida. “O que sabemos é que 
não se tratava de bandidos arma-
dos ou de mercenários, mas de um 
exército de guerrilheiros muito 
disciplinados”, avançou, citando 
alguns trabalhos que, segundo ele, 
estão longe de dar a história da 
evolução da estrutura militar do 
partido durante a guerra dos 16 
anos.
Para a fonte, à margem da estru-
tura militar, propriamente dita, é 
preciso um estudo sobre as mi-
lícias da Renamo e uma história 
social das zonas do maior partido 
da oposição durante a guerra civil.
“Também precisamos de uma his-
tória em termos de género, não só 
nas zonas da Renamo, mas dentro 
mesmo da Renamo. Precisamos 
de uma história religiosa das zo-
nas da Renamo”, desafiou, frisan-
do que urge a multiplicação de 
monografias históricas e etnográ-
ficas locais sobre a implantação 
da Renamo durante e depois da 
guerra civil, sabido que, por Mo-
çambique ser um país muito he-
terogéneo, as mesmas coisas não 
produziram os mesmos efeitos em 
toda a parte.
“Temos de quebrar o manique-
ísmo da história da guerra civil 
que teve, com certeza, dois actores 
principais, mas não só dois acto-

res porque já é bom lembrar que 

há uma situação de guerra civil 

na alta Zambézia, logo em 1976, 

com o surgimento do partido 

revolucionário de Moçambique; 

que houve milícias privadas; que 

houve os naparamas, enfim, preci-

samos de melhor conhecer a Re-

namo hoje em dia”, insistiu.

“Parece estranho, mas por exem-

plo não se conhece muito bem o 

processo que levou o presidente 

[Afonso] Dhlakama [da Rena-

mo] a deixar uma política bastan-

te moderada entre 2000 e 2009 e 

adoptar uma radicalização que lhe 

permitiu recuperar o espaço polí-

tico depois da sua saída de Ma-

puto para Nampula e depois para 

a Gorongosa”, acrescentou, ques-

tionando “o que aconteceu dentro 

da Renamo? Qual era a situação 

dos antigos combatentes depois 

da criação da Associação deles 

em Quelimane, em 2007, mas 

que nunca funcionou? Como foi 

o desespero desses antigos com-

batentes?”.

Para aquele estudioso, estudar a 

Renamo também é bom para sa-

rar feridas e quebrar tabus sobre o 

partido, o que também faz parte 

da construção duma comunidade 

de cidadãos e da Nação.

“É preciso ´dessulizar´ [do Sul] a 

história de Moçambique e desco-

lonizar o conhecimento da histó-

ria de Moçambique, criado pela 

colonização e mantido pela Freli-

mo” desafiou, sob fortes aplausos.

É mais difícil estudar a 
Frelimo
Reconhece não ser fácil traba-

lhar sobre a Renamo, um partido 

sem arquivos organizados como 

os da Frelimo, da mesma forma 

que nem é sempre fácil obter en-

trevistas e sobretudo conseguir 

entrevistas interessantes com di-

rigentes, quadros médios, locais, 

militares e mulheres do destaca-

mento feminino da Renamo.

“Mas será que é fácil trabalhar 

sobre a Frelimo?”, questionou o 

professor para quem o estudo do 

partido no poder ser mais difícil 

ainda.

“Basta, para comprovar isso, que 

ainda não sabemos quem, dentro 

da Frelimo, decidiu e exactamente 

quando o abandono do dito mar-

xismo-leninismo” reparou.

De acordo com a fonte, embora 

o abandono oficial da ideologia 

tenha ocorrido no V Congresso 

da Frelimo, em Junho de 1989, 

o assunto nunca antes tinha sido 

discutido e, nesse Congresso, não 

se falou do abandono do partido 

único que só viria a ser decidido 

alguns meses depois, aquando do 

projecto de nova Constituição, 

com o então presidente da Repú-

blica, Joaquim Chissano.

“Nunca o Comité Central [da 

Frelimo] foi consultado de ante-

mão sobre essas decisões. Pois, a 

Frelimo também é um assunto 

difícil”, observou, precisando que, 

no que toca à Renamo, o tempo é 

um factor facilitador porque gente 

que, no passado, não teria falado, 

pode aceitar fazê-lo hoje, pese 

embora o recente retorno do con-

fronto militar em Moçambique 

tenha “fechado, de novo, muitas 

bocas por medo”.

“Temos de quebrar o maniqueísmo da história da guerra civil que teve, com certe-
za, dois actores principais” Michel Cahen
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O 
Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) e 
a empresa Ideias e Con-
teúdos, patrona do pro-

jecto Ideias e Conteúdos (IC) de 
Empreendedorismo Feminino 
(ICEF), assinaram, na última 
sexta-feira, em Maputo, um Pro-
tocolo Financeiro e Cooperação 
que disponibilizará à IC uma 
série de vantagens financeiras, 
nomeadamente de apoio à tesou-
raria e ao investimento. 

Falando na ocasião, o Presidente 

da Comissão Executiva do BCI, 

Paulo Sousa, destacou a impor-

tância da parceria entre as ins-

tituições e afirmou: “acho que 

estamos, hoje, aqui a valorizar o 

papel da Mulher na sociedade 

moçambicana e acreditamos que 

este é um meio de a empoderar-

mos, tornando a sua actividade 

sustentável”.

De seguida, Sousa lembrou o 

apoio que o banco tem prestado 

ao sector feminino com a criação 

da Linha BCI Negócios Mulher 

Empreendedora, uma solução 

de financiamento para apoiar 

BCI reafirma apoio ao 
empreendedorismo feminino

as actividades correntes, quer de 

tesouraria quer de investimento; 

o Cartão BCI Negócios Mulher 

Empreendedora; as iniciativas 

“Chá só para elas”; as acções de 

formação e as conferências. A ter-

minar, referiu: “a minha palavra é 

de incentivo. Que corram bem os 

vossos projectos. Que o trabalho 

prossiga. O BCI cá estará para 

apoiá-las no desenvolvimento 

dos vossos projectos. Contem 

connosco.

Por sua vez, a directora-executiva 

da IC, Modi Maleiane, classifi-

cou a assinatura do acordo como 

“um grande passo para o projecto 

Ideias e Conteúdo do Empre-

endedorismo Feminino (ICEF). 

Este conceito levou um ano a ser 

projectado e a única maneira de 

eu estar hoje aqui a transmitir 

esta mensagem, como mulher, é 

dizer que dou um grande valor à 

mulher. Toda a mulher precisa de 

oportunidades. Este espaço cria 

essa oportunidade, para aquela 

mulher que quer fazer alguma 

coisa. As ideias estão lá. O meu 

objectivo é satisfazer a mulher 

moçambicana.”

A 
Incubadora de 
Negócios do 
Standard Bank 
acolhe, nesta 

sexta-feira, a quarta edi-
ção do Lioness Lean, um 
evento que reúne mulhe-
res líderes e empreende-
doras moçambicanas para 
partilhar a sua experiên-
cia e firmar parcerias no 
mundo empresarial. 

A esta edição foram con-

vidadas três oradoras 

moçambicanas, nomea-

damente Evandra Cossa, 

Mulheres líderes e empreendedoras 
transmitem experiências

directora executiva da Ezee Mo-

ney Mozambique, Daisy Mog-

ne, fundadora da Daisy Mogne 

Studio e Iria Marina, fotógrafa 

de retratos ambientais e de docu-

mentários.

As três oradoras são empresárias 

bem-sucedidas nas suas áreas de 

actuação e, no evento, vão falar 

sobre o seu percurso e experi-

ência empresariais, para além de 

interagir com as participantes e 

aspirantes a empreendedoras. 

O evento, organizado pela Lio-

nesses of Africa, uma rede com 

mais de 400 mil mulheres em-

presárias em 49 países do con-

tinente africano, é patrocinado 

pelo Standard Bank e conta com 

o apoio da Embaixada do Reino 

dos Países Baixos e da Shell Mo-

çambique. 

Para Sasha Vieira, responsável 

pela Incubadora de Negócios do 

Standard Bank, o Lioness Lean 

constitui uma oportunidade para 

as mulheres empreendedoras 

darem maior visibilidade às suas 

iniciativas e estabelecerem novas 

parcerias.

“O nível de interesse pelo Lioness 

Lean tem aumentado e as empre-

sas colocadas na nossa plataforma 

ganharam maior visibilidade no 

País e no mundo e isso é encora-

jador”, disse Sasha Vieira.

Por seu turno, Melanie Hawken, 

fundadora da Lionesses of Africa, 

referiu que este evento tem ajuda-

do as mulheres não só a construir 

grandes empresas e marcas, mas 

também a produzir produtos de 

primeira classe e com mercado 

em qualquer parte do mundo. 

“A próxima geração de mulheres 

empresárias no País tem, através 

do Lioness Lean, uma plataforma 

para inspirar, orientar e ajudar as 

empreendedoras moçambicanas a 

concretizar as suas ideias”, consi-

dera Melanie Hawken. 

O representante da Shell em 

Moçambique, Alex Battaglia, 

afirmou: “o Lioness Lean é uma 

ferramenta que ajuda as 

mulheres moçambicanas a 

aceder e estabelecer-se no 

mercado empresarial. A 

mulher é a força motriz da 

economia moçambicana e o 

seu sucesso beneficia a so-

ciedade”.

Esta opinião foi reforçada 

pela embaixadora do Reino 

dos Países Baixos, Pascale 

Grotenhuis, que olha para 

o Lioness Lean como um 

“espaço para as mulheres 

empresárias compartilha-

rem as suas histórias, su-

cessos e desafios no mundo 

empresarial”.
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Anúncio
Exames de Admissão 2018

A Universidade Eduardo Mondlane comunica que já estão abertas as inscrições para os Exames de Admissão para o ano 2018, 
que se realizarão de 08 à 12 de Janeiro. Para mais informações, consulte a website da UEM: www.uem.mz.
LISTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A SEREM LECCIONADOS PELA UEM NO ANO LECTIVO DE 2018

PERÍODO LABORAL

I. FACULDADE DE AGRONOMIA 
E ENGENHARIA FLORESTAL 
(Maputo)

Engenharia Agronómica

Engenharia Florestal

Agroeconomia e Extensão Agrária

II. FACULDADE DE 
ARQUITECTURA (Maputo)

Arquitectura e Planeamento Físico

III. FACULDADE DE CIÊNCIAS 
(Maputo)

Biologia Aplicada

Biologia e Saúde

Biologia Marinha, Aquática e Costeira

Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade Terrestre

Cartografia e Pesquisa Geológica

Geologia Aplicada

Física

Meteorologia

Química Ambiental

Química Industrial

Informática

Matemática

Estatística

Ciências de Informação Geográfica

IV. FACULDADE DE DIREITO 
(Maputo)

Direito

V. FACULDADE DE ECONOMIA 
(Maputo)

Economia

Gestão 

Contabilidade e Finanças

VI. FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
(Maputo)

Psicologia das Organizações 

Psicologia Social e Comunitária

Psicologia Escolar e de Necessidades 
Educativas Especiais

Desenvolvimento e Educação de 
Infância 

Organização e Gestão da Educação 
(também ministrado à Distância)

Língua de Sinais de Moçambique

Educação Ambiental

VII. FACULDADE DE 
ENGENHARIA (Maputo)

Engenharia Química

Engenharia Electrónica

Engenharia Eléctrica

Engenharia Mecânica 

Engenharia Civil

Engenharia Informática

Engenharia do Ambiente

VIII. FACULDADE DE FILOSOFIA 
(Maputo)

Filosofia

IX. FACULDADE DE LETRAS E 
CIÊNCIAS SOCIAIS (Maputo)

Ensino de Português

Ensino de Inglês

Ensino de Francês

Ensino de Línguas Bantu

Tradução Português/ Inglês

Tradução Português/ Francês

Linguística

Literatura Moçambicana

História

Geografia

Sociologia

Serviço Social

Antropologia

Arqueologia e Gestão do Património 
Cultural

Administração Pública

Ciências Políticas 

Ensino de Língua, Cultura e Literatura 
Chinesa

X. FACULDADE DE MEDICINA 
(Maputo)

Medicina

XI. FACULDADE DE 
VETERINÁRIA (Maputo)

Medicina Veterinária

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Ciência e Tecnologia Animal

XII. ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 
E ARTES (Maputo)

Arquivística

Biblioteconomia

Marketing e Relações Públicas

Jornalismo

Música

Teatro

XIII. ESCOLA SUPERIOR DE 
CIÊNCIAS DO DESPORTO 
(Maputo)

Ciências do Desporto

XIV. ESCOLA SUPERIOR DE 
CIÊNCIAS MARINHAS E 
COSTEIRAS (Quelimane)

Oceanografia

Biologia Marinha

Química Marinha

Geologia Marinha

XV. ESCOLA SUPERIOR DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
(Vilankulo)

Comunicação e Extensão Rural

Economia Agrária

Engenharia Rural

Agroprocessamento

Produção Pesqueira

Produção Agrícola

Produção Animal

XVI. ESCOLA SUPERIOR DE 
HOTELARIA E TURISMO DE 
INHAMBANE

Gestão de Mercados Turísticos

Informação Turística

Animação Turística

Gestão Hoteleira

XVII. ESCOLA SUPERIOR 
DE NEGÓCIOS E 
EMPREENDEDORISMO DE 
CHIBUTO

Finanças

Gestão de Empresas

Gestão Comercial

Agro-Negócios

Agricultura Comercial

ENSINO À DISTÂNCIA

I. FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Organização e Gestão da Educação

II. FACULDADE DE ECONOMIA
Gestão de Negócios

III. FACULDADE DE LETRAS E 
CIÊNCIAS SOCIAIS
Administração Pública

Administração Pública -Maputo

Administração Pública - Sabié

Administração Pública - Chibuto

Administração Pública - Inhambane

Administração Pública - Vilankulo

Administração Pública – Beira

Administração Pública - Quelimane

Administração Pública - Lichinga

PERÍODO PÓS-LABORAL

I. FACULDADE DE CIÊNCIAS 
(Maputo)

Ciência de Informação Geográfica

Estatística

Informática

II. FACULDADE DE DIREITO
Direito

III. FACULDADE DE ECONOMIA 
(Maputo)
Economia

Gestão 

Contabilidade e Finanças

IV. FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
(Maputo)

Psicologia das Organizações 

Psicologia Social e Comunitária

Desenvolvimento e Educação de 

Infância 

Organização e Gestão da Educação 

Educação Ambiental

V. FACULDADE DE 
ENGENHARIA (Maputo)

Engenharia Electrónica

Engenharia Eléctrica

Engenharia Civil

Engenharia Informática

Engenharia do Ambiente

Engenharia e Gestão Industrial

VI. FACULDADE DE FILOSOFIA 
(MAPUTO)

Filosofia

VII. FACULDADE DE LETRAS E 
CIÊNCIAS SOCIAIS (Maputo)

Ensino de Português

Ensino de Inglês

Tradução Português/ Inglês

Linguística

Literatura Moçambicana

História

Geografia

Sociologia

Administração Pública

Ciências Políticas 

XIII. ESCOLA DE 
COMUNICAÇÃO E ARTES 
(Maputo)

Arquivística

Biblioteconomia

Marketing e Relações Públicas

Jornalismo

IX. ESCOLA DE HOTELARIA E 
TURISMO DE INHAMBANE

Gestão

X. ESCOLA SUPERIOR 
DE NEGÓCIOS E 
EMPREENDEDORISMO DE 
CHIBUTO

Finanças

Gestão de Empresas

PUBLICIDADE
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A GIZ - Cooperação Alemã para o Desenvolvimento procura um

Provedor de Serviços de Viagens

A GIZ – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é uma empresa 
Alemã que oferece serviços, a nível mundial, na área da cooperação inter-
nacional para o desenvolvimento sustentável.

A GIZ pretende contratar serviços de uma agência de viagens experiente 
e acreditada pela IATA para a prestação de serviços de viagens para as 
suas operações em Moçambique.

Requisitos e competências
A agência de viagens contratada será responsável pela prestação de 
serviços de viagens durante os dias úteis e estabelecer um serviço de as-

e emissão de bilhetes para rotas internacionais e domésticas e, quando 
necessário reservas de hotel.

A empresa contratada é obrigada a observar todas as orientações da GIZ 
e os regulamentos legais em vigor em Moçambique.

Para o efeito convida-se agências de viagens elegíveis e com sede em 
Maputo, a solicitar até 14.10.2017 a documentação de manifestação de 
interesse (indicando a referência EoI – Serviços de Viagens) através do 
seguinte endereço eletrónico: ema.parker@giz.de 

ALUGA-SE DUPLEX
Aluga-se duplex, T3, 
com 180m2 disponíveis 
nos dois pisos.
Pronto para habitar, 2WC 
e cozinha renovadas no 
bairro da Polana.

Contacto: 84-411-7858

Vende-se
Flat a venda tipo 1, cruza-

mento entre Av. Ho Chi Min e 
Guerra Popular no quarto andar 
sem intermediário, contacto 
847756688 preço 3.000.000.00 
negociáveis.

Terrenos em INTEKA  per-
to de FIPAG 15X30 (3 terre-
nos), contacto 822881481 preço
490.000,00MT negociáveis.

Um total de 30 pensionis-
tas do Sistema de Segu-
rança Social, afectados 
pelo ciclone Dineo, que 

assolou a província de Inhamba-
ne, no mês de Fevereiro último, 
receberam recentemente material 
de construção diverso, ofereci-
do pela delegação provincial do 
INSS, no quadro da comemora-
ção dos 28 anos da Instituciona-
lização do Sistema de Segurança 
Social em Moçambique, assina-
lados a 18 de Setembro último.

Trata-se de 19 pensionistas resi-

dentes nos distritos de Massinga, 

sete na Cidade de Maxixe e qua-

tro na Cidade de Inhambane, que 

receberam material de construção 

constituído por chapas de zinco, 

barrotes, sacos de cimento e pre-

gos.

Para além de material de constru-

ção, um dos pensionistas padecen-

do de problemas de locomoção, 

no distrito de Massinga, recebeu 

uma cadeira de rodas para facilitar 

a sua movimentação.

INSS apoia 30 pensionistas 
afectados pelo Dineo

A cerimónia de entrega do respec-

tivo material no distrito de Mass-

singa foi dirigida pela directora 

Provincial de Trabalho, Emprego 

e Segurança Social, Leonilde Fur-

quia, e contou ainda com a pre-

sença, dentre outros, da delegada 

provincial do INSS, Nura Rema-

ne, bem como do secretário per-

manente distrital, Acácio Gogo.

A Província de Inhambane foi 

fortemente assolada, entre os dias 

15 e 16 de Fevereiro do corrente 

ano, pelo “Dineo”, que se caracte-

rizou por chuvas e ventos fortes, 

e que causou vítimas mortais e 

destruição de infra-estruturas pú-

blicas e habitações.

De referir que esta é a segunda vez 

que o INSS, ao nível da província 

de Inhambane, apoia as vítimas 

do “Dineo”, tendo a primeira 

ocorrido ainda no mês de Feve-

reiro, com a doação de um valor 

monetário de 300 mil meticais, 

canalizado ao Instituto Nacional 

de Gestão de Calamidades.

O 
Millennium bim anun-
ciou o lançamento de 
novos serviços para dis-
ponibilizar soluções 

ajustadas de atendimento perso-
nalizado e direccionado aos seus 
Clientes Prestige, que poderão 
beneficiar de um serviço de aten-
dimento personalizado e privado, 
com acompanhamento de um 
gestor dedicado, podendo ace-
der a um conjunto de produtos e 
serviços desenhados ao pormenor 
para atender às suas necessidades 
e facilitar na gestão do seu patri-
mónio. 

Este grupo de Clientes poderá 

ainda ter acesso gratuito a wi-fi e 

a um cartão de débito personaliza-

do, na hora, disponível no Private 

Banking, bem como nos 21 Bal-

cões Prestige.

O lançamento está a ser feito, 

igualmente, através de uma cam-

panha de publicidade que apre-

senta as principais novidades do 

Millennium bim lança 
novas soluções bancárias

serviço, com o slogan “Aqui há 

uma solução para cada cliente”.

O Millennium bim criou soluções 

adequadas aos seus Clientes Pres-

tige, com o objectivo de melhorar 

o seu serviço de atendimento.

A expansão e modernização da 

rede comercial do Banco prevê 

a abertura em breve de mais um 

Balcão Prestige, fruto da parceria 

com os Correios de Moçambique, 

e que contribuiu também para a 

requalificação do património imo-

biliário dos Correios.

Desta forma, o Balcão Prestige, 

situado na estação dos Correios 

de Moçambique da Avenida 25 

de Setembro, será recuperado para 

permitir a prestação de serviços 

bancários, bem como a oferta de 

serviços postais dos Correios num 

espaço moderno e funcional. 

A materialização desta parceria 

está inserida no âmbito do progra-

ma de bancarização das comuni-

dades rurais e urbanas, onde foram 

já inaugurados oito balcões. 

No âmbito das cele-
brações do dia idoso, 
que se assinala a 1 
de Outubro de cada 

ano, a Vodacom realizou, 
nesta segunda-feira, uma vi-
sita de apoio ao Lar de Ido-
sos de Hulene, na cidade de 
Maputo, com o objectivo de 
inteirar-se das condições de 
vida deste grupo vulnerável 
e levar aos residentes do Lar 
apoio em produtos alimenta-
res e de higiene.

Numa altura em que se reco-

nhece que os idosos são uma 

das camadas mais vulneráveis 

da nossa sociedade, a Voda-

com realizou uma acção de 

responsabilidade social como 

forma de proporcionar um 

momento de confraterniza-

ção a esta camada social. 

A acção beneficiou uma ins-

tituição que ampara pessoas 

da terceira idade em situação 

de vulnerabilidade: O Centro 

de Idosos de Hulene. O local 

Vodacom junta-se às 
festividades do dia do idoso

funciona em regime aberto, assis-

tindo cerca de 150 idosos carencia-

dos, residentes da periferia de Ma-

puto, principalmente no distrito 

Ka Mavota e suas famílias.

Durante o dia, os idosos assistidos 

realizam actividades recreativas, 

partilham experiências de vida com 

crianças que também visitam este 

centro com vista a beneficiar-se 

dos espaços de ensino e aprendiza-

gem providenciados.

Em representação da Direcção da 

Vodacom, Paula Zandamela, Re-

lações Públicas da empresa de te-

lecomunicações, expressou na oca-

sião a sua satisfação em poder levar 

um sopro de esperança na vida dos 

mais de 150 idosos que recebem 

apoio daquele centro. 

Dirigindo-se à direcção do Centro 

de Idosos de Hulene, a represen-

tante da Vodacom afirmou: “pou-

cas são as vezes que conseguimos 

retribuir aos mais velhos pelo es-

forço que despenderam durante 

toda a sua vida com vista a fazer 

de nós adultos melhores. Por isso é 

tão bom ver que, mesmo diante de 

tantas limitações, há quem 

se esforce para dar a estes 

idosos melhores condições 

de vida. 

Presente no evento, a direc-

tora provincial da acção so-

cial reiterou a importância 

de apoios como o prestado 

pela Vodacom, mas também 

o envolvimento de todos na 

edificação de um futuro em 

que a pessoa da terceira ida-

de não seja mais vítima de 

marginalização.

O apoio material doado foi 

composto por vestuário di-

verso, produtos higiénicos 

como detergente líquido, 

detergente em pó, barras de 

sabão e produtos alimentares 

não perecíveis como arroz, 

farinha de milho, açúcar, óleo 

alimentar, sumos e bolachas. 

Sendo esta doação parte de 

um conjunto de iniciativas 

que visam alargar as acções 

de responsabilidade social 

da Vodacom a cada vez mais 

grupos vulneráveis.
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O 
Centro de Estudos 
Interdisciplinares da 
Comunicação (CEC) 
organizou, na última 

segunda-feira, a Sétima Confe-

rência Internacional subordina-

da ao tema “Media e Conflitos 

Políticos: Os desafios da orien-

tação de uma informação Públi-

ca Promotora do Diálogo e da 

Paz em Moçambique”.  Uma das 

principais questões discutidas 

foi o papel da comunicação so-

cial em tempos de crise política 

com  foco para Moçambique.

Segundo Ernesto Nhanale, do 

CEC, a cobertura jornalística 

pode ser vista em duas perspec-

tivas, como promotora da paz ou 

como um incentivo à guerra.

“Uma cobertura que incentiva a 

guerra foca-se num jornalismo 

que está para acusar, um jorna-

lismo pouco humano,  que expõe 

mentiras e falsidades, divulga 

boatos, realça sofrimento e ca-

racteriza os outros como vilões.”

Já a cobertura pela paz, continua 

Nhanale, é aquela que procura 

dar voz às partes envolvidas no 

conflito, procura trazer o lado 

humano da estória, olha a guerra 

como um problema de todos, se 

orienta por averiguar a intensi-

dade das informações antes de 

divulgar, revela todos os male-

fícios da guerra, dá exemplos de 

CEC discute papel da media durante conflitos políticos
como evitar. Em relação à cober-

tura feita no país, Nhanale diz 

que, numa análise de conteúdo 

sobre a cobertura durante a crise 

política no país, feita em alguns 

jornais semanários, verificou-se 

que há uma  abordagem opina-

tiva resultado de uma tendência 

interpretativa.  

“Os jornais desviam-se comple-

tamente da imparcialidade e ten-

dem a apoiar uma determinada 

posição em detrimento doutra. 

Ou seja, existe um grupo de jor-

nais que culpabiliza o governo  

sobre os problemas do conflito 

e um outro grupo que aponta o 

Partido Renamo como promotor 

da guerra”, concluiu. 

Um dos jornalistas que fez par-

te do grupo da pesquisa sobre a 

cobertura jornalística em tem-

pos de crise no país disse que 

esse tipo de cobertura tem sido 

um sinónimo de meias verdades, 

onde os jornalistas ou órgãos de 

comunicação social procuram 

tomar partido e esta é uma rea-

lidade que se vive não só no país,  

mas no mundo em geral.  

Sobre a realidade nacional, o jor-

nalista afirmou que havia abor-

dagens polarizadas sobre o mes-

mo assunto, caracterizada por 

uma tendência de desmentido de 

um jornal sobre o outro. 

“Os meios de comunicação social 

usam discursos belicistas para fa-

lar de conflitos e não por desco-

nhecimento do seu papel diante da 

situação, mas sim com a intenção 

de passar mensagens favoráveis a 

mais conflitos”, completou. 

Iraê Lundin, do Instituto Superior 

de Relações Internacionais (ISRI), 

falando da “importância da recon-

ciliação para a consolidação da paz 

em Moçambique”, disse que  du-

rante o processo da reconciliação 

a media deve discutir o papel da 

justiça punitiva e da justiça res-

taurativa e a compensação mate-

rial dos principais afectados pela 

guerra. 

Para Lundin, o contributo da 

media  para a reconciliação deve 

começar por mudar a sua postura 

diante dos conflitos. A conferên-

cia contou com a participação de 

organizações da sociedade civil, 

jornalistas, docentes universitá-

rios e estudantes de jornalismo. 

A 
cidade de Maputo vai 

acolher, no dia 24 de 

Outubro, o lançamento 

do projecto “Top Lí-

deres”, uma iniciativa da Jason 

Moçambique em parceria com 

Zap, Puma e o Barclays Bank. 

O projecto nasce da vontade dos 

líderes e gestores moçambicanos 

de potenciar cada vez mais as 

suas competências de liderança, 

bem como em desenvolver novos 

líderes.

Há alterações contínuas no Mun-

do e Moçambique, e que tem sido 

palco de uma enorme incerteza. 

Assim sendo, a Jason Moçambi-

que, alicerçada no conceito VICA 

- Volátil, Incerto, Complexo e 

Ambíguo, provoca os nossos Lí-

deres a actuar numa dimensão em 

que “o futuro é hoje”, desenhan-

do e comunicando a sua visão de 

forma clara e percebendo que têm 

de ter supercapacidade de se rein-

ventar, permanentemente.

O TOP LÍDERES Maputo é 

um programa para gestores de 

pessoas que acreditam na força da 

liderança e que querem aprender 

Jason Moçambique lança 
iniciativa “TOP LÍDERES” 

e sentir-se inspirados para lidar 

com os desafios de um mundo 

cada vez mais exigente e cada vez 

mais VICA. É por isso que nesta 

conferência estarão oradores que 

nos podem trazer importantes in-

sights e compromissos para o que 

esperamos de um Líder VICA, 

entre eles Samora Machel Júnior, 

Jorge Ferrão, Ivanilson Macha-

do, Moisés Jorge, Omar Mithá e 

Daúdo Vali.
“O nosso propósito é ajudar as 
empresas a gerar Líderes mais 
alinhados, mais envolvidos e com 
maior capacidade de gerir pessoas 
e resultados, num contexto VICA 
e com uma missão muito cla-
ra em desenvolver novos líderes. 
Acreditamos que o crescimento 
sustentável de Moçambique de-
pende de líderes tecnicamente ro-
bustos, inspiradores e com brilho 
nos olhos! Só assim teremos equi-
pas verdadeiramente energizadas, 
colaboradores capazes de fazer a 
diferença e, consequentemente, 
organizações com uma cultura 
forte e resultados de excelência, 
de forma consistente!”, disse An-
dreia Narigão, Managing Partner 

da Jason Moçambique.
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A 
primeira-dama do Zim-
babwé soma e segue. 
Depois de recentemen-
te ter sido acusada de 
espancar uma mode-

lo sul-africana, que encontrou no 

quarto dos seus filhos na África do 

Sul, o nome de Grace Mugabe está 

novamente associado a eventos ina-

propriados.

Segundo a Amnistia Internacio-

nal (AI), um jornalista do Newsday, 

Kenneth Nyangani, foi detido no 

Zimbabué após escrever que a mu-

lher de Robert Mugabe, Presidente 

do Zimbabwé, Grace Mugabe, e ou-

tros militantes do partido no poder, 

Zanu-PF, ofereceram roupa interior 

usada, incluindo calcinhas e biquínis, 

a apoiantes da organização em Mu-

tare.

Num comunicado assinado pelo di-

rector da AI no Zimbabwe, Cousin 

Zilala, a detenção de Kenneth Nyan-

gani visa espalhar a intimidação entre 

os jornalistas pelo seu trabalho.

“A detenção de Kenneth Nyangani 

é uma táctica deliberada de perse-

guição e intimidação aos jornalistas, 

como forma de travar o seu trabalho”, 

refere a nota.

A intenção das autoridades, prosse-

gue o texto, é mandar uma mensagem 

assustadora aos jornalistas e trabalha-

dores da comunicação social de que 

devem enveredar pela auto-censura e 

não exporem a verdade.

“Os jornalistas zimbabweanos não 

devem ser criminalizados simples-

mente por fazerem o seu trabalho. 

Kenneth Nyangani deve ser libertado 

imediata e incondicionalmente e as 

acusações sobre ele retiradas”, exigiu 

o director da AI no Zimbabwe.

G40 ou Lacoste?
Grace Mugabe é recorrentemente 

citada como estando interessada na 

sucessão de Robert Mugabe, o chefe 

de Estado mais velho do mundo, com 

93 anos. 

Na corrida à Presidência da Repú-

blica, a primeira-dama conta com o 

apoio do vice-presidente do Zimba-

bué, Phelekezela Mphoko, e do mi-

nistro da Defesa, Sidney Sekeramayi. 

Juntos, os três e outros apoiantes for-

mam a facção conhecida como gera-

ção 40 ou G40. 

Nessa contenda, a primeira-dama do 

Zimbabwe trava uma disputa encar-

niçada com o histórico da ZANU-PF 

e também vice-presidente, Emerson 

Mnangagwa, visto por muitos como 

favorito na corrida à sucessão do no-

nagenário líder zimbabweano.

No domingo, Emerson Mnangagwa 

disse ter sido vítima de uma tentati-

va de envenenamento, através de um 

sorvete que tomou, em Agosto, sem 

apresentar detalhes sobre o assunto. 

Mas apoiantes de Mnangagwa ale-

gam que o sorvete terá sido intoxi-

cado numa fazenda de produção de 

leite de Grace Mugabe, insinuando 

que a primeira-dama e seus aliados 

estariam por detrás de um plano de 

afastamento do vice-presidente da 

corrida presidencial.

Em Agosto, Mnagagwa, cuja ala é 

conhecida pela alcunha “Lacoste”, 

numa referência ao facto de o vice-

-presidente ter o cognome “croco-

dilo”, caiu desamparado, tendo sido 

transportado para um hospital na 

África do Sul.

Partidários de “Ngena”, crocodilo, na 

língua shona, levantaram logo rumo-

res de a queda ter sido resultado de 

uma tentativa de assassínio por enve-

nenamento.

Na quarta-feira, Phelekezela 

Mphoko acusou “crocodilo” de ter or-

questrado a mentira de que terá sido 

envenenado, imputando a Emerson 

Mnangagwa a intenção de desestabi-

lizar o Estado.

Mphoko afirmou que o desfaleci-

mento de Mnangagwa terá sido cau-

sado pela ingestão de comida estraga-

da, citando fontes médicas.

A 
Base Logística de Pemba (BLP) é incapaz de suportar a 

procura de serviços portuários que será gerada pelos pro-

jectos de produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) 

na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, refere um 

consórcio que vai operar na área portuária na região.

“Acreditamos que o projecto vai precisar de muitas outras soluções. 

Nem Pemba nem Mocímboa da Praia serão suficientes”, disse à Zi-

tamar Athol Emerton, da Mocímboa Alliance, uma nova “joint-ven-

ture” constituída pela Subtech Mozambique, LBPH de Mozambique 

e Alpha Logistics, do Quénia.

A ENI, que lidera um consórcio que vai produzir GNL no Rovuma, 

já lançou um concurso para serviços portuários, cujos resultados ainda 

não são conhecidos, mas está descartada a possibilidade de o vencedor 

vir a ser a subsidiária ENI Logistics, refere aquele portal.

A Anadarko, que lidera outro consórcio no Rovuma, não lançará nen-

hum concurso antes da Decisão Final de Investimento (DFI), o que 

deverá acontecer no próximo ano.

A Anadarko usou o porto da Mocímboa da Praia, quando fez per-

furações exploratórias no bloco de gás da Área 1, mas esse local não 

dispõe de infra-estruturas para operações logísticas de vulto, diz o 

texto.

“Neste momento, a infra-estrutura não está la, mas está projectada 

e planificada. Mocímboa da Praia será pequeno, será um porto de 

trânsito, e não vemos necessidade de um armazenamento excessivo”, 

afirmou Athol Emerton.

Em Março, o presidente da ENH, Omar Mithá, disse que a con-

strução da BLP foi interrompida até à tomada da DFI pela Anadarko.

Omar Mithá desmentiu informações de que as multinacionais do 

sector do gás duvidavam da viabilidade da BLP para os seus projectos 

em Moçambique, com o argumento de que as fábricas de GNL es-

tarão a 400 quilómetros de estrada de Pemba. 

A Mozambique Alliance pretende fornecer soluções holísticas para 

serviços marítimos e de logística à indústria de gás de Moçambique, 

a partir de Palma.

A ENI e a Anadarko pretendem desenvolver em Palma um projecto 

de produção de GNL de 20 biliões de dólares.

Projectos de GNL

Base Logística de Pemba 
incapaz de dar resposta

Grace Mugabe

Jornalista detido por escrever sobre 
doação de roupa interior

Grace Mugabe
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Cartoon
EDITORIAL

Pode ter sido por uma simples coincidência que o décimo 

primeiro congresso do partido Frelimo terminou na mesma 

semana em que se comemoram os 25 anos da assinatura do 

Acordo Geral de Paz (AGP), que a 4 de Outubro de 1992 

pôs fim ao conflito armado que durante 16 anos dizimou mais de 

um milhão de vidas e deixou o país em escombros.

Essa coincidência, porém, não deixa de ser significativa, no senti-

do de que existe uma estreita relação entre os dois acontecimen-

tos. Moçambique está actualmente envolvido em esforços visando 

restaurar a confiança entre os seus dois principais actores políticos, 

nomeadamente a Frelimo (entanto que governo) e a Renamo, de-

pois de desentendimentos que surgiram a partir de 2012, e que de 

quando em vez têm assumido características de violentas confron-

tações militares.

Apesar dos progressos até aqui alcançados, agora reforçados pelo 

encontro de 6 de Agosto entre o Presidente Filipe Nyusi e o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, é facto inegável que se aguardava pelo 

congresso da Frelimo para que este se pronunciasse sobre o assunto, 

concedendo ao seu presidente poderes plenos para prosseguir com 

as negociações. 

Não que Nyusi precisasse de tal endosso para resolver um assunto 

que é de extrema preocupação para todos os moçambicanos, mas era 

importante que ele fosse galvanizado nesse sentido, através da emis-

são de uma mensagem clara e inequívoca de apoio a tais esforços, 

facto que permitiria isolar outras forças internas no partido, para 

quem a resolução do conflito passa pela derrota militar da Renamo.

A percepção generalizada era de que apesar de ter assumido a lide-

rança do Estado em Janeiro de 2015, e depois a liderança do partido 

a partir de Setembro do mesmo ano, Nyusi estava a enfrentar blo-

queios nas suas iniciativas para uma acomodação com a Renamo, 

em parte resultantes de ter herdado uma máquina partidária sobre a 

qual ele tinha pouco controlo.

Tal tornara-se evidente pouco depois do início do seu mandato, 

quando depois de dois sucessivos encontros com Dhlakama em 

Maputo, Nyusi foi confrontado com uma movimentação de mem-

bros da Comissão Política da Frelimo, que num desdobramento pelo 

país, iam pregando uma mensagem que claramente punha em causa 

a sua visão sobre como o problema deveria ser resolvido.

Em simultâneo, a Renamo ia também radicalizando as suas posi-

ções, fazendo-as acompanhar de acções militares que tiveram como 

epicentro algumas províncias do centro e norte do país, onde em co-

mícios com as populações locais, Dhlakama anunciava a renúncia ao 

diálogo e exigia a governação das seis províncias onde reivindicava 

ter obtido maioria nas eleições de 2014.

Dois ataques contra Dhlakama em Manica serviram de pretexto 

para se pôr fim ao caminho da paz que vinha se seguindo desde 

1992.

Deve ter sido a dinâmica da guerra que levou o líder da Renamo a 

anunciar pela primeira vez o armistício que prevalece desde o dia 26 

de Dezembro de 2016, dando uma nova oportunidade para a paz e 

reconciliação. Nas vésperas do congresso da Frelimo, numa reunião 

da Comissão Política da Renamo, Dhlakama reiterava que a guerra 

não era opção, ao mesmo tempo que manifestava, sem reservas, o seu 

compromisso para com o diálogo.

O timing da mensagem deve ter sido deliberadamente calculado 

para fazer entender aos congressistas da Frelimo que podiam contar 

com a Renamo como um interlocutor sincero e válido para um novo 

ensaio no sentido de uma verdadeira paz e reconciliação no país.

Se esse era, de facto o objectivo, pode se dizer que ele foi alcan-

çado em pleno. O congresso da Frelimo não só elegeu Nyusi com 

uma margem folgada de 99,72 por cento para dirigir o partido nos 

próximos cinco anos, como também o endossou para seu candidato 

presidencial nas eleições de 2019. É um sinal de confiança total que 

não deixa margem para dúvidas. 

E se era deste mandato que Nyusi esperava para avançar com o pro-

jecto da paz e da reconciliação, ele já o tem. Não há que olhar mais 

para trás.  

Nyusi: com este mandato, não 
há que olhar mais para trás

Ele veio e disse-me – “Avó Chi-

ca, eles chegaram.” Eu disse 

– “Muito obrigado, meu an-

ginho. Vai-os acomodando na 

sala, que eu vou já.”
Olhei para o relógio, e faltavam 7 
minutos para as 9. Senti-me fe-
liz, porque gosto de pontualidade e 
aprecio-a muito quando quem assu-
me compromissos comigo também 
cumpre essa regra. Naqueles minu-
tos ainda daria para me certificar 
de que me tinha aprimorado. Sou 
freira há uma larga dezena de anos, 
mas isso não me inibe de satisfazer 
sempre a minha vaidade feminina, 
apresentando-me o melhor possível 
em público.
Fui encontrá-los na sala, os dois, com 
os seus cabelos grisalhos nas têmpo-
ras, muito sérios e compenetrados, e 
entrei directamente no assunto que 
nos interessava, que era a confissão 
de um certo lado oculto da minha 
história. Comecei do princípio, po-
rém, dizendo:
– “Até meados dos anos 50 do século 
passado, existia, entre os vários povo-
ados que faziam o território de Pan-
da, um que tinha o nome de Folitxe-
ne. Este povoado era um feudo do clã 
Folitxe, ao qual eu pertenço. Chamo-
-me Francisca da Silva Folitxe.
Eram terras semiáridas, todavia, 
quando a chuva caía com regulari-
dade, permitia que os seus habitan-
tes cultivassem cereais e legumes em 
quantidades suficientes para aguen-
tarem até à época seguinte. Havia 
ainda um pequeno lago nas proximi-
dades, que permitia a pesca à linha e 
fornecia água suficiente para o con-
sumo humano e o abeberamento das 
pequenas quantidades de gado que 
o meu clã e outros circunvizinhos 
tinham e usavam frequentemente 
como moeda de troca. Uma vida sem 

sobressaltos, em suma.
Mas, embora eu não me apercebesse, 
por razões óbvias (primeiro porque 
era criança e segundo porque era 
mulher), por debaixo desta tranquili-
dade aparente fervilhava uma guerra 
surda alimentada por aquilo que é 
uma das características mais ances-
trais do Homem: a luta insana pelo 
poder. De facto, as outras famílias 
dentro do meu clã, assim como as de 
outros clãs, ansiavam por exercer o 
mesmo poder que os Folitxe.
O último régulo deste povoado foi o 
meu avô. A minha tia paterna parti-
lhava desse poder, uma vez que, além 
de ser a conselheira espiritual de to-
dos, era também aquela que funcio-
nava como curandeira, preparando 
tisanas para a cura de várias doenças 
e outras que constituíam um perigo 
para a saúde – mas este era um segre-
do dela, em que me iniciou quando 
atingi a maioridade.
E tudo se precipitou naquele princí-
pio de noite em que uma das noras 
da família Tuzine veio até ao nosso 
kraal pedir algumas achas de lenha 
em brasa para ir avivar a lareira da 
sua família. Uma das minhas cunha-
das – por ignorância, creio eu, ou 
mesmo propositadamente, como se 
veio a insinuar mais tarde –, vendo 
que ela trazia nas mãos um caco de 
panela velha de barro, e receando 
que se queimasse com as achas em 
brasa, tirou com a mão um punhado 
de areia à volta da lareira, depositou-
-a dentro do caco e colocou-lhe as 
achas em brasa por cima. Aquela 
jovem foi recebida pela família Tu-
zine com gritos de júbilo, depois de 
se certificarem de que aquele pedaço 
de terra tinha sido efectivamente ti-
rado do povoado de Folitxene, o que 
traduzia a mensagem de que este 
abdicava do poder que exercia sobre 

a terra e a passava automaticamente 
para as mãos dos Tuzine. Festa brava, 
naquela noite, naquele clã, assina-
lando esta dádiva que nunca teriam 
esperado!
Processou-se a seguir uma violenta 
saga de eliminação dos vestígios do 
meu clã, com vista a apagar da me-
mória colectiva o nosso nome. E isto 
foi conseguido usando o método de 
casamentos forçados e sem nenhum 
sentido entre as jovens Folitxe e os 
jovens Tuzine. Eu fui vítima dessa 
sevícia, e aos 19 anos fui casada com 
um Tuzine. Na altura de me prepa-
rar para ir ao novo lar, a minha tia 
chamou-me e disse-me – «Chica, mi-
nha filha, vai e leva algumas das raízes 
e pós que te ensinei a fazer, e vê se os 
usas de modo sábio, para salvar a honra 
da nossa família».
Quando, 3 anos depois, assinalámos 
o nascimento do nosso segundo fi-
lho com o apelido Tuzine e fizemos 
uma banja à luz do luar, eu segui o 
conselho da minha tia: no meio das 
bebidas e comidas que iriam ser 
consumidas, misturei um poderoso 
veneno de cogumelo preparado por 
mim e não esperei pelo resultado; 
naquela mesma noite, fugi até Cam-
bine, nas proximidades da missão à 
qual depois me entreguei a esta vida 
de freira, ajudando os necessitados e 
sublimando, assim, a dor e os remor-
sos que me poderia causar o acto em 
Folitxene.
Chamei-vos para vos contar este 
lado oculto da minha história, agora 
que vou completar 60 anos de vida 
devota e de entrega à causa do au-
xílio ao próximo. Tenho vivido sem 
remorsos, mas agora viverei mais 
tranquilamente ainda, por ter podido 
partilhar convosco este lado oculto 
da minha história. Como digo, sem 
remorsos.”

O lado oculto de uma história
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Aqueles que queriam ver 

mudança no novo governo 

anunciado por João Lou-

renço devem estar muito 

desiludidos. Se há histórias em que 

um sapo se transforma num belo 

príncipe, na nossa História são os 

velhos e irrevogáveis sapos que vêm 

formar o governo apresentado pelo 

novo presidente.

Comecemos pela análise da estru-

tura do executivo recém-formado. 

Se é verdade que houve uma ou ou-

tra fusão de ministérios, a disfun-

cionalidade orgânica continua, quer 

a nível político, quer a nível técnico.

As pastas políticas de apoio ao pre-

sidente foram insufladas. Há um 

director de gabinete com categoria 

de ministro e há um ministro de Es-

tado e chefe da Casa Civil do Presi-

dente da República. Não se percebe 

bem a diferença. Depois, temos um 

ministro de Estado e chefe da Casa 

de Segurança do Presidente da Re-

pública e um ministro de Estado 

do Desenvolvimento Económico e 

Social. Se considerarmos que estes 

quatro representam o topo políti-

co do Governo, temos ministros 

a mais, o que originará confusão e 

exercício paralelo de poderes.

Por sua vez, a nível técnico o emara-

nhado é ainda maior. Vejamos ape-

nas a área económica, onde Lou-

renço afirma querer deixar marca. 

Repescagem: o cheiro podre do novo 
Governo de Angola

Temos um ministro de Estado do 

Desenvolvimento Económico e 

Social, um ministro da Agricultura 

e Florestas, uma ministra da Indús-

tria, um ministro da Energia e da 

Água, um ministro dos Recursos 

Minerais e Petróleos, uma ministra 

das Pescas e do Mar, uma ministra 

da Hotelaria e Turismo, um minis-

tro do Comércio e, surpreendente-

mente, um ministro da Economia 

e Planeamento. Desde logo se 

percebe que estamos perante uma 

concepção soviética da economia 

segundo a qual cada parte da eco-

nomia tem de ter um ministro para 

a dirigir. Errado. Uma economia 

competitiva e de mercado necessi-

ta apenas de dois ou três ministros 

para enquadrarem e estimularem a 

actividade económica, não precisa 

de ministros para tudo. Além do 

erro ideológico, temos também um 

erro funcional. Vê-se logo que o 

ministro para o Desenvolvimento 

Económico e o ministro da Eco-

nomia e Planeamento são uma e a 

mesma coisa. Para quê dois minis-

térios? Só vamos ter atropelos.

Se a estrutura governamental é pesa-

da, ideologicamente conotada com 

a burocracia soviética e convidativa 

à atrapalhação, o elenco não anima. 

Dediquemo-nos apenas a quatro 

cargos importantes: – ministro de 

Estado e chefe da Casa de Segu-

rança do Presidente da República; 

– ministro de Estado e chefe da Casa 

Civil do Presidente da República; 

– ministro do Interior; – ministro 

das Finanças.

Sobre os ministros das Finanças 

e do Interior, não há nada a dizer. 

São os mesmos do executivo ante-

rior, pelo que não há relativamente 

a estas pastas um simulacro sequer 

de renovação.

Uma das poucas mudanças signifi-

cativas foi a saída de Kopelipa da 

Casa de Segurança. A substituí-lo, 

entrou  o general Pedro Sebastião. 

Mas Sebastião é um reconhecido 

passarão. No passado, foi ministro 

da Defesa e ganhou fama pela sua 

mão dura, estando ligado à famosa 

Escom e aos negócios dos Espírito 

Santo em Angola (antigos donos 

do BESA). Conforme publicámos 

na altura:

 “Um caso paradigmático de pro-

funda infiltração nas estruturas do 

poder em Angola é o Grupo Espí-

rito Santo. Através da sua subsidi-

ária em Angola, a Escom tem par-

cerias com o governador do Zaire, 

general Pedro Sebastião, para bene-

ficiar do projecto bilionário de gás 

liquefeito natural (LNG-Angola). 

O general detém 52,5 por cento da 

quota em cada uma das empresas 

criadas em parceria com a Escom, 

nomeadamente a Soyo Investimen-

tos, a Imozaire e a Turisoyo.”

Fica assim reapresentado o general 

Pedro Sebastião, de quem se espe-

ra obviamente todo o empenho no 

combate à corrupção…

Como ministro de Estado e che-

fe da Casa Civil do Presidente da 

República, foi nomeado Frederico 

Manuel dos Santos e Silva Car-

doso. Cardoso já ocupou a chefia 

da Casa Civil de JES entre 2008 

e 2010. Nesse cargo, foi-lhe reco-

nhecida tanta (in)competência, que 

rapidamente o alcandoraram para 

outros voos. Frederico Cardoso es-

teve ainda recentemente envolvido 

na polémica da sondagem brasilei-

ra da Sensus. Escrevemos recente-

mente a esse propósito no Maka 

Angola, num artigo que deixa clara 

a postura política de Cardoso:

“Entre 2003 e 2008, Frederico Car-

doso exerceu as funções de direc-

tor do Gabinete de Coordenação 

de Estudos e Análises do Comité 

Central do MPLA, e, de 2004 a 

2008, foi, cumulativamente, chefe 

de gabinete do vice-presidente do 

MPLA, Pitra Neto.

Em 2008, então na qualidade de 

director da Valleysoft, Frederico 

Cardoso foi um dos pivôs da frau-

de eleitoral desse ano, e com isso 

foi recompensado com o cargo de 

chefe da Casa Civil do presidente 

da República. (…)

Esta Valleysoft, da qual Frederico 

Cardoso era sócio e gestor, formou 

consórcio com a infame empresa 

espanhola Indra para a provisão 

de soluções tecnológicas para o 

processo eleitoral. O custo inicial 

do contrato era de 61 milhões de 

dólares, mas foi logo inflaciona-

do para 200 milhões de dólares.” 

Mais um ministro que estará em-

penhadíssimo em combater a cor-

rupção…

Uma nota final, ainda, sobre o mi-

nistro e director de gabinete do 

presidente João Lourenço, Edel-

trudes Maurício Fernandes Gaspar 

da Costa. Anterior ministro e chefe 

da Casa Civil de José Eduardo dos 

Santos, Edeltrudes da Costa termi-

nou a sua carreira ministerial en-

volvido no escândalo da usurpação 

de terras a uma pobre camponesa – 

Helena Teka – numa inefável situ-

ação que envolveu a morte de uma 

criança, violação sexual e variados 

desmandos. No Maka Angola, es-

creveu-se então:

“Porque não desiste de lutar para 

reaver a parcela de terreno de que 

reclama o direito de superfície, He-

lena Teka foi violada por militares, 

ameaçada de morte e recentemente 

informada de que será processada 

criminalmente por ‘burla’. O caso 

envolve o nome do ministro de 

Estado e chefe da Casa Civil do 

Presidente, Edeltrudes Costa, o 

comandante da Região Militar de 

Luanda, general Simão Carlitos 

“Wala”, o conselheiro do coman-

dante da Marinha de Guerra de 

Angola, vice-almirante Pedro Chi-

caia, e outras altas patentes milita-

res interessadas no terreno.”

O que pensar da nomeação de um 

homem metido nestas andanças?

Para este novo governo, foram re-

pescados os velhos homens do apa-

relho e do regime. Então, que mu-

dança é esta? O que é que está a ser 

corrigido?

É uma desilusão. Não há, como se 

diz na Bíblia, sequer “vinho novo 

sobre odre velho”, é tudo velho e 

apodrecido. Temos um governo de 

decadente continuidade. 

*makaangola.orgChamo-me Emanuel Malai, 

Assistente Universitário 

para as disciplinas de Agri-

cultura Geral e Fruticultura 

no Curso de Engenharia Agronó-

mica, na Faculdade de Agronomia 

e Engenharia Florestal da Univer-

sidade Eduardo Mondlane. Tive a 

oportunidade de participar de uma 

das melhores formações que já tive 

em matérias de agricultura, a Agri-

cultura Sintrópica e em poucas pa-

lavras vou descrever impressionante 

experiência que tive. 

A agricultura sintrópica é muito 

mais do que um tipo de agricultura, 

é na verdade um modo de vida, ba-

seado no entendimento e aplicação 

das leis universais de ecologia, amor 

e da vida em si. Uma observação 

atenciosa a uma savana ou floresta 

tropical pode facilmente mostrar 

quão diferentes espécies vegetais 

podem coexistir de forma susten-

tável e amorosa, sem precisar da 

intervenção externa para manuten-

ção de nutrientes no solo, controlo 

de pragas e doenças, e irrigação ou 

drenagem. Este princípio é a chave 

da agricultura sintrópica que, em 

geral, contrapõe os princípios da 

agricultura moderna convencional 

a qual emancipa a monocultura, uso 

de adubos, pesticidas e irrigação ar-

tificial, acarretando elevados custos 

quer de ordem financeira, ambien-

tal, segurança alimentar e de saúde 

pública.

Baseando-se no conhecimento de 

aspectos agronómicos de diferentes 

espécies agro-florestais, do funcio-

namento de ecossistemas, da cultu-

ra e dos hábitos e costumes alimen-

tares e medicinais da região, bem 

como das condições agroecológicas 

da região, a agricultura sintrópica 

procura revitalizar a sustentabili-

dade ambiental e a segurança ali-

mentar bem como a qualidade nu-

tricional, em qualquer ecossistema, 

mesmo no considerando o mais 

inóspito para agricultura tal como 

o deserto de Sahara.

No exemplo da formação que de-

correu em Namaacha de 20 a 25 

de Setembro de 2017, numa área 

de 170 m x 7.5 m (1360 m2) fo-

ram estabelecidas aproximadamen-

te 30 culturas diferentes dentre 

elas fruteiras, hortícolas, plantas 

medicinais/ornamentais, cereais e 

leguminosas, espécies madeireiras 

e forrageiras. As espécies foram 

seleccionadas e estabelecidas se-

gundo estratégias e técnicas inteli-

gentes capazes de garantir: colheita 

de alimentos, fruta, medicamentos 

e plantas ornamentais/forrageiras 

durante todo o ano; produção de 

adubo orgânico, manutenção da 

humidade do solo sem irrigação; 

fertilidade do solo sem uso de adu-

bos químicos, e controlo de pragas, 

doenças e infestantes sem uso pes-

ticidas, algo quase impossível nos 

padrões da agricultura convencio-

nal. 

Em suma, a agricultura sintrópica 

apresenta um grande potencial face 

aos vários constrangimentos com 

que os agricultores nacionais se de-

param, visto que funciona de forma 

adequada a cada região, sendo um 

fruto de uma reflexão multidis-

ciplinar em função das condições 

de cada lugar. Assim, torna-se na 

minha opinião, relevante começar-

-se a pensar em como partilhar 

estes conteúdos às comunidades 

rurais praticantes de agricultura, 

e académicas que estudam, inves-

tigam, ensinam e implementam 

agricultura, bem como ao nível de 

entidades que lideram o desenho e 

implementação de programas a ní-

vel nacional.

Testemunho da participação na 
formação em agricultura sintrópica

O 
Sr. Asdrúbal Piquote, 
analista da organiza-
ção não-governamental 
“Vê-se logo e Opina-

-se”, orientou uma conferência 
de imprensa no faustoso “Hotel 
Para Alguns” para anunciar as 
conclusões de um estudo sobre 
a morte de batráquios na Lagoa 
Boze. Disse o seguinte: “Já mor-
reram dois sapos na Lagoa Boze 
e é natural que outros venham 
a morrer dada a lógica das coi-
sas. Os sintomas são claros: há 
uma bolha batraquial em curso 

e mais sete sapos estão em apu-

ros.”

De imediato, jornais e  redes so-

ciais digitais amantes de títulos 

feéricos noticiaram o que disse 

o Sr. Piquote, com antetítulos 

do género “Ainda os sapos de 

Poze” e títulos do género “VLO 

afirmou que mais sete sapos es-

tão em apuros”.

Portanto, estamos perante uma 

afirmação individual havia 

como sendo da ONG citada, 

falácia corrente a vários níveis.

Generalização abusiva 
de uma posição individual
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
identidade da democracia mo-

çambicana não carece de um 

documento que comprove a sua 

existência. Tem vida própria. O 

mesmo se aplica à unidade do país. Com-

binar “democracia” e “unidade nacional” 

sugere a existência de duas parcelas que 

podem existir separadamente. Neste sen-

tido, podemos aferir que a democracia 

pode ocorrer sem que haja necessariamen-

te, em simultâneo, a unidade nacional, ou 

vice-versa. Um outro prisma permite-nos 

colocar a seguinte possibilidade: a uni-

dade nacional se fortalece em função do 

alargamento da qualidade de democracia, 

podendo-se amalgamar continuamente 

sem ter, necessariamente, como fim, a sua 

eternização. Esta depende da qualidade de 

gestão por parte de quem lidera os proces-

sos de desenvolvimento.

As disputas territoriais, seja pela autono-

mia como pela soberania, não deixam de 

Das artificializações ao separatismo
ser um (re)ajuste “natural” da combinação en-

tre “democracia” e “unidade nacional”. Obvia-

mente que estas duas se circunscrevem a um 

determinado território. O problema dessas 

disputas pode estar, por exemplo, nas artificia-

lizações, promovidas oficialmente, aos concei-

tos de democracia e unidade nacional. Quanto 

mais artificializadas forem mais exigirão o seu 

(re)ajuste “natural”. A artificialização, em si, 

pode desencadear questionamentos latentes 

em torno do sentimento de pertença a um 

território (político), dos benefícios reais que 

podemos tirar da democracia, da opção dos 

deputados pela defesa dos interesses partidá-

rios ao invés dos do seu círculo eleitoral, das 

oportunidades de participação no desenvolvi-

mento, entre outros. 

É comum, logo à primeira, termos a tendência 

de rejeição dos movimentos separatistas que 

reivindicam a sua independência ou auto-

nomia política. A sua soberania. Os mesmos 

entram em choque com a nossa concepção de 

território nacional, com o nosso princípio de 

indivisibilidade e de unidade. Como solução 

apressamo-nos a escolher a repressão poten-

ciando o exército com mais meios militares e 

paramilitares, colocando como última possibi-

lidade o diálogo e/ou negociação. A tendência 

de separatismo parece ser uma reacção natu-

ral criada pelo desagrado à artificialização da 

democracia e unidade nacional. Temos vários 

exemplos de separatismo (adormecido ou ac-

tivo) um pouco por todo o mundo. Em Áfri-

ca: Azawad (no Mali), Bakasi (na Nigéria), 

Cabinda (em Angola), Caprivi (Namíbia), 

Barotse ou Barotse (na Zâmbia). No mundo, 

o mais mediatizado tem sido, dos vários exis-

tentes na Espanha, o caso da Catalunha.

A efervescência popular na Catalunha é uma 

continuidade da acção dos partidos sepa-

ratistas no sentido de mobilizar uma parte 

considerável de catalães que está indecisa ou, 

simplesmente, não alinha no movimento pró-

-independentista. Vale a pena sublinhar a in-

sistência no referendo relativo a este caso 

quando se debate se o mesmo devia ser 

nacional ou local. É uma questão de res-

peito pela democracia e pela unidade na-

cional. Valerá este debate em outras partes 

do mundo e, particularmente, de África 

onde se assiste ao avanço de movimentos 

separatistas? Imaginemos um caso como 

o de Cabinda: que resultados se pode-

riam esperar de um referendo aplicado ao 

território angolano na sua totalidade? E 

o mesmo somente em Cabinda? Como 

hipótese, o resultado das duas opções po-

deria ser o mesmo, favorecendo o movi-

mento independentista. Os movimentos 

separatistas, pelo mundo, dinamizam o 

respeito pela democracia e unidade nacio-

nal dentro de uma dinâmica peculiar de 

desenvolvimento inerente a um determi-

nado território (político). Moçambique 

continua um território “uno e indivisível”.

Um economista nigeriano disse, recen-

temente, que o seu país estava melhor 

preparado para a crise do que para o 

sucesso. Gerir a disfuncionalidade e 

esperar o pior tornou-se no novo normal, acres-

centou. Este comentário traz à tona a resposta 

do país em relação à má liderança, à fragilidade 

institucional e ao surgimento de uma cultura de 

impunidade, enraizada na negligência política e 

na prevalência de um sistema baseado na gestão 

de interesses de grupos.

A situação para a qual a África do Sul foi 

empurrada pelo Presidente Jacob Zuma, seus 

apoiantes e correligionários, que se reflecte na 

destruição dos valores da boa governação, é uma 

característica comum para milhões de africanos. 

Reconstruir países destruídos por dirigentes ve-

nais é um processo longo e oneroso. Não se re-

sume apenas aos custos relacionados com a re-

construção de infra-estruturas destruídas, mas 

também de procurar restabelecer um conjunto 

de sistemas de valores, restaurando a confiança 

com os cidadãos e tentar desenraizar a corrup-

ção endémica.

Cidadãos africanos de outros países estão 

apreensivos quanto à trajectória que a África 

do Sul está a seguir. A maior advertência vem 

dos nigerianos, que dizem que dirigentes pre-

ocupados apenas com o seu umbigo reprodu-

zem a corrupção generalizada. Não é de nada 

difícil desembocar numa situação em que as 

mesmas pessoas que podem trazer mudanças 

não o podem fazer porque beneficiam do status 

quo. O bicho da corrupção põe em causa a con-

fiança dos nigerianos quanto à capacidade das 

suas instituições, dos seus dirigentes políticos, 

do sistema judicial, da polícia e até mesmo da 

entidade nacional de combate à corrupção para 

o desempenho das suas responsabilidades sem 

qualquer compromisso ou agendas ocultas.

A burocracia tornou-se numa grande ameaça 

em África. Não só ela absorve maior parte dos 

escassos recursos disponíveis mas sem a espe-

rada e correspondente produtividade, o laxismo 

moral no topo tende a replicar-se ao nível da 

base, com a consequente fraca qualidade do ser-

viço público prestado aos cidadãos.

A Transparência Internacional diz que, em 

Corrupção

Dianna Games*

2015, cerca de 75 milhões de africanos gasta-

ram dinheiro pagando subornos, na maioria dos 

casos só para ter acesso a serviços públicos bá-

sicos. Muitos também pagaram subornos para 

evitar serem julgados pelos tribunais ou caírem 

nas mãos da polícia, duas das instituições tam-

bém consideradas como as mais corruptas. No 

Zimbabwe, 92 por cento da população consi-

dera a polícia como extremamente corrupta. 

No Quénia, 75 por cento da população pensa 

o mesmo.

É comum ouvir os africanos a serem descritos 

como sendo resilientes, assim moldados pe-

las suas circunstâncias muitas vezes difíceis e 

imprevisíveis. A capacidade das pessoas de se 

adaptarem a uma vida cada vez mais difícil tor-

na a disfuncionalidade parecer quase normal. E 

também permite que governos com um pior de-

sempenho se tornem cada vez mais impunes – 

com o tempo, reduz-se a expectativa sobre uma 

melhor prestação de serviço público.

O fornecimento de água potável e de energia 

eléctrica tornaram-se um luxo em muitos países 

africanos. Serão necessários biliões de dólares 

para reconstruir e melhorar estes sistemas.

Fundos transferidos por africanos que emigra-

ram à procura de melhores condições em outros 

países constituem a principal fonte de receitas 

para milhões de compatriotas que ainda re-

sidem nos seus países. A Nigéria, o Egipto, a 

Somália e o Zimbabwe estão entre os maiores 

receptores deste tipo de receitas, mas o Quénia 

– visto como uma das economias melhor suce-

didas em África – é também um dos principais 

beneficiários. Em 2016, as receitas provenientes 

da diáspora constituíram a maior fonte de recei-

tas em divisas para o Quénia pelo terceiro ano 

consecutivo. Tentativas para se apropriar destes 

fundos por parte dos governos dos países recep-

tores muitas vezes fracassaram; a desconfiança é 

muito profunda.

Mas, ironicamente, a diáspora africana tem es-

tado também a ajudar os governos dos seus res-

pectivos países, impulsionando as suas econo-

mias sem muito esforço da parte dos políticos.

A disfuncionalidade no provimento de serviços 

pode ser melhor exemplificada pelo sector da 

energia eléctrica. Há anos que empresas deste 

sector ao nível do continente continuam numa 

situação de emergência, muito embora muitas 

já não estejam a fornecer energia ou água potá-

vel para os consumidores. Infra-estruturas fo-

ram praticamente destruídas devido à incapaci-

dade de governos, ausência de planos de longo 

prazo e guerra. 

O negócio dos geradores está em alta. Na Ni-

géria, mais de 20 biliões de dólares por ano são 

gastos em combustível para fazer funcionar 

geradores. Populações desprovidas de redes de 

fornecimento de energia eléctrica – cerca de 

600 milhões de cidadãos – gastam dinheiro 

que muitas vezes não têm em opções alterna-

tivas tais como petróleo de iluminação, lenha 

e carvão. De acordo com o Programa das Na-

ções Unidas para o Meio Ambiente, 26 biliões 

de velas são consumidas anualmente na África 

Sub-Sahariana. A capacidade de produção in-

dustrial baixou consideravelmente na maioria 

dos países africanos devido à má gestão econó-

mica e políticas inconsistentes. O Zimbabwe, 

que já foi em tempos um dos maiores expor-

tadores africanos, agora importa quase 70 por 

cento de todas as suas necessidades.

Empresas públicas ou estatais sofrem do 

mesmo problema em toda a África – elas fo-

ram saqueadas pelos governos e, muitas vezes, 

completamente destruídas. Companhias aéreas 

nacionais geridas como feiras de vaidades caí-

ram e literalmente ficaram queimadas. Quem 

se lembra da Ghana Airways, Nigéria Airways, 

Zâmbia Airways, Uganda Airlines e da Air 

Malawi? Governos recusaram-se a privatizar 

estas “joias familiares”, optando, em vez disso, 

por serem eles próprios a destruí-las.

Muita desta disfuncionalidade é resultado de 

interesses próprios – indivíduos e homens de 

negócios politicamente conectados a fazerem 

dinheiro como resultado do status quo. 

A confiança entre o Estado e o eleitorado é 

uma das principais vítimas. Um cidadão do 

Gana disse que mesmo com o melhoramento 

da governação no seu país, as pessoas ainda não 

confiam no governo, não importa quão boas as 

suas intenções. Elas tendem ainda a acreditar 

que os políticos agem primeiro no seu próprio 

interesse, com qualquer benefício para os cida-

dãos sendo mais um produto de mera coinci-

dência do que de políticas destinadas a alcançar 

esse fim.

A negligente base tributária em todo o con-

tinente é parte da questão da confiança. Com 

uma governação errática e a corrupção a pro-

liferar, a fuga ao fisco ganha terreno. A falta de 

respeito pelas leis torna-se parte da cultura de 
impunidade. As pessoas resistem financiar go-
vernos que não conseguem gerir as receitas re-
sultantes dos seus impostos de forma criteriosa, 
honesta ou produtiva.
A ausência do respeito pela legislação fiscal é 
também um factor. De acordo com o inquérito 
da Price Waterhouse Coopers (PwC) em 2016, 
sobre o nível de obediência às obrigações fis-
cais, leva uma média de 313 horas para que uma 
empresa em África cumpra com o seu dever de 
submissão da declaração de rendimentos, contra 
a média mundial de 261 horas. Na Nigéria, este 
processo leva 908 horas. 
A onda de relatos sobre a grande corrupção, li-
derança venal e conivente, e das tentativas para 
subjugar instituições – de entre várias outras 
questões – está a ser ouvida de alto e bom som 
na África do Sul, à medida que a comunicação 
social vai desvendando um lamacento trilho e 
grita a partir do topo. 
Raramente, a destruição de valores num país é 
um evento único. É um processo lento de ero-
são, uma mudança incremental de percepções e 
de expectativas que ocorre todos os anos, inci-
dente por incidente, até que um dia, o que tiver 
sido destruído é ignorado e há uma nova nor-
malidade. 
As pessoas deixam de se queixar do que já per-
deram porque já encontraram uma nova forma 
de se adaptar a uma situação degradante. 
Os actuais problemas da África do Sul já não 

são novidade em outros países africanos, por se 

tratar de parte integrante do tecido da sua vida. 

E de qualquer modo, os políticos já não sentem 

a pressão da parte do eleitorado para concertar 

o que já quebraram. Quando estes problemas 

deixarem de ser novidade na África do Sul, aí 

ficaremos a saber que já chegamos à nova nor-

malidade.

*Dianna Games é CEO da empresa de consultoria 
em negócios, Africa@Work

O novo normal em África é gerir a disfuncionalidade e esperar o pior
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Formado em Ciências de 
Desporto e Económicas, o 
acadêmico Paulo Gumen-
de aceitou partilhar com o 

SAVANA alguns dados relacio-

nados com um estudo, por si re-

alizado, sobre a problemática do 

desporto universitário. Seguem 

os excertos da conversa.

Situe-nos o desporto universitá-

rio no país? 

-Se quisermos falar do desporto 

universitário, primeiro, temos de 

ver como está estruturado. A nível 

mundial existe uma federação in-

ternacional do desporto universi-

tário, a nível do nosso continente 

a federação africana do desporto 

universitário e, em Moçambique, a 

Federação Moçambicana do Des-

porto do Ensino Médio e Supe-

rior (FEEDEMS) e, num escalão 

mais baixo, existem as associações 

provinciais e, no caso vertente da 

cidade de Maputo, temos a Asso-

ciação do Desporto Universitário 

da Cidade de Maputo. Daqui 

passamos para as instituições do 

ensino superior, que deveriam ser 

membros da Associação do Des-

porto Universitário, no sentido de 

fazerem a movimentação que tem 

de acontecer.

Fale-nos, de forma sucinta, do 

desporto universitário, especial-

mente em Maputo.

-Falar do desporto universitário é 

falar de uma potencialidade muito 

forte do ponto de vista de imagem 

institucional e imagem do país. 

Com o número de modalidades 

a aumentar, a possibilidade de o 

país poder arrecadar medalhas ou 

posições de pódio é muito maior, 

se tivermos uma estrutura devi-

damente organizada no desporto 

universitário. Isto porque, apesar 

de em parte ser de recreação, não 

deixa de ser de competição, e é lá 

onde o desporto de rendimento 

vai buscar os atletas que despon-

tam e porque também vêm com 

background acadêmico, isto se 

ajusta e facilita os processos. O 

desporto universitário serve de 

alavanca para potenciar o alto 

rendimento.

Letargia
Como avalia a movimentação 

desportiva ao nível do ensino mé-

dio e superior? 

- Se olharmos para a cidade de 

Maputo, 2010 foi a última apa-

rição desta própria associação, 

em termos de movimentação de 

competições desportivas e, de lá a 

esta parte, nada de concreto está a 

acontecer. 

Mas de quem é a responsabilida-

de?

A responsabilidade pode ser nos-

sa e das associações em termos de 

exigir a tal associação, mas temos 

a federação que também devia 

Paulo Gumende apresenta resultados de uma pesquisa por si realizada

Desporto universitário está moribundo
Por Paulo Mubalo

ter esta preocupação. Por outro 

lado, sentimos que não existe uma 

planificação com conhecimento 

prévio das instituições do ensino 

superior, pelo menos de forma 

inclusiva. A título de exemplo, o 

último evento que esta federa-

ção fez foi em 2014, mas mesmo 

assim o convite não foi de todo 

inclusivo. O evento foi realizado 

em Maputo e teve uma das piores 

participações em termos de atle-

tas, cerca de 300.

Está a dizer que a FEEDEMS 

não se faz sentir?

- Bem, que eu saiba, até prova em 

contrário, a FEEDEMS tomou 

posse em Maio de 2011 e, tratan-

do-se de um mandato de quatro 

anos, parece-me que está fora do 

mandato, há já dois anos. Igual-

mente, julgo haver necessidade de 

reestruturar o desporto universi-

tário no nosso país, no nosso seio. 

Quais são as instituições do en-

sino superior ao nível da capital 

que fazem a movimentação des-

portiva? 

-São muito poucas as que têm 

feito alguma movimentação des-

portiva interna, temos a UEM,  

USTM,  S. Tomás e UP. A UEM 

tem ainda a liga com o mesmo 

nome, que para além de ser cor-

porizada por unidades da própria 

universidade, conta com a par-

ticipação de outras instituições 

do ensino superior; há também a 

copa UP, que acontece nos finais 

do ano e a própria USTM, que 

procura congregar alguma movi-

mentação nesta perspectiva.

Pontos fortes e fracos
Quais são os pontos fortes na 

abordagem que se faz sobre o des-

porto universitário?

- Temos jovens com uma idade 

acima daquilo que é recomen-

dável, 17-25 anos e 17-28 anos, 

de idade. Há, segundo o levan-

tamento feito, disponibilidade e 

interesse dos profissionais da área, 

no sentido de ter uma estrutura 

profissionalizante, pois já não bas-

ta ser atrevido, ser um entusiasta. 

Até podia arriscar-me a dizer que 

hoje não podemos apenas nos 

cingir na paixão, porque desporto 

é isso mesmo, é paixão, é carolice,  

sem observar aquilo que eu cha-

maria tecnologia de causa, estou a 

falar de ciência, porque desporto é 

ciência.

E os pontos fracos?
-De forma generalizada, há insa-

tisfação por parte dos fazedores 

do desporto universitário, no que 

tange à movimentação desportiva, 

entre instituições do ensino supe-

rior, isto ligado ao organismo que 

tem de fazer esta movimentação. 

Ao nível da cidade de Maputo, 

esta instituição é a Associação do 

Desporto Universitário. Há ain-

da reclamação dos fazedores do 

desporto relativamente ao envol-

vimento do sector privado, mas 

sem uma estrutura devidamente 

organizada nada feito, e a nossa 

opinião é que vamos nos orga-

nizar,  estruturar  e as coisas vão 

acontecer de forma natural.

A investigação trouxe mais ele-

mentos?

-Bem, muitas instituições do en-

sino superior não têm uma figura 

responsável pelo desporto univer-

sitário. Um dado também interes-

sante foi que, quando fomos abor-

dar os fazedores do desporto, os 

praticantes ou atletas, neste caso, 

dada esta insatisfação mais de 80 

por cento sugeriu que houvesse 

uma nova estrutura, um novo pro-

jecto, uma nova organização, que 

é para velar, de facto, com a com-

ponente do deporto universitário. 

A outra questão tem a ver com a 

dotação orçamental. 

-Finalmente há a questão da mis-

tura dos subsistemas do ensino:  

médio, técnico-profissional e en-

sino superior, e o estudo realizado 

sugere a separação da federação 

do ensino médio e superior. A 

FEEDEMS surgiu num deter-

minado contexto e que, provavel-

mente, nesse momento talvez fa-

zia sentido que assim fosse e hoje 

a realidade é outra. 

Fundamente...

-Se nós sentarmos e fazermos as 

contas já não se justifica, porque 

se estamos a falar do desporto 

escolar, este engloba o primeiro 

e segundo ciclos, ou seja, estamos 

a falar de idades compreendidas 

entre 12 e 14 anos e entre 15 a 

17 anos, estamos a falar do ensino 

básico e médio. Então o desporto 

escolar deve ser dividido em dois 

momentos, o ensino geral e o en-

sino técnico-profissional. Pressu-

põe, portanto, haver uma federa-

ção que possa fazer a conjugação 

destes dois subsistemas e deixar o 

desporto universitário só com ins-

tituições do ensino superior. 

Está a sugerir a mudança de ce-

nário?

- Se concordarmos que não esta-

mos bem, há, de facto, que inver-

termos o cenário , há que legitimar 

e recuperar o processo dos orga-

nismos que existem, do ponto de 

vista da sua funcionalidade legal. 

Também uma das inquietações,  

quando falávamos desta questão 

de tecnologia de causa, relaciona-

-se com a formação. No âmbito 

desportivo, o estudo mostrou que 

há necessidade de os fazedores do 

desporto terem capacitações rela-

tivas às competições. No âmbito 

da gestão clamam pela planifica-

ção e marketing, pela administra-

ção financeira, liderança e gestão. 

E aliado a isso, ainda podíamos 

dizer que há todo este trabalho 

que é feito por estas poucas ins-

tituições, mas nós, que andamos 

no desporto dia-a-dia, questiona-

mos os critérios que foram usados 

para a representação que houve 

nas Universíadas, realizadas em 

Agosto deste ano, na China.

A 
Associação de Na-
tação da Cidade de 
Maputo ( ANCM) 
vai reactivar, num 

futuro breve, a natação para 

os portadores de deficiência. 

A par desta especialidade, 

aquele organismo vai rein-

troduzir, a partir deste mês, 

o polo aquático. 

“Queremos implementar, de 

facto, a natação para pessoas 

portadoras de deficiência e/ 

ou necessidades educativas 

especiais, porque sentimos 

que há um grupo de pesso-

as que continuam a ficar de 

fora”, palavras de Caetano 

Rúben, secretário-geral da 

ANCM. 

Acrescentou que, no atletis-

mo, Edilson Governo está 

a trazer medalhas ao país e 

ANCM vai reactivar natação 
para portadores de deficiência

“quem sabe, na natação possamos 

ter atletas que façam o mesmo?”.

A fonte falou ainda dos programas 

em curso para a massificação da 

natação, sendo que neste momen-

to existe um projecto, no Zimpeto, 

que está a funcionar, o qual é fi-

nanciado pela própria Associação, 

movimentando várias crianças, 

muitas delas desfavorecidas.

“Pensamos, dentro das possibi-

lidades, ajudá-las em material e 

uniforme escolar, porque são ta-

lentos que estão em forja”, disse, 

para em seguida esclarecer que a 

Associação está, igualmente, a tra-

balhar com o credenciado técnico 

cubano, Luís Marquez, o qual já 

foi treinador olímpico. 

Marquez trabalhou em muitos 

países como Cuba, Venezuela e 

Portugal e está a ajudar a cidade 

de Maputo a descobrir e lapidar 

talentos, no quadro do ciclo olím-

pico.

Enquanto isto, uma vez por 

mês, todas as piscinas de es-

colas vão acolher um torneio, 

o qual vai privilegiar a técnica 

e não o tempo “porque casos 

há em que os professores dão 

cargas excessivas, na pers-

pectiva de as crianças conse-

guirem boas marcas, o que é 

contraproducente”.  

“Queria deixar claro, em rela-

ção ao polo aquático, que pri-

meiro vamos trabalhar com 

os antigos federados e depois 

com as escolas. Neste caso, os 

alunos deverão aprender, pri-

meiro, o ABC da natação e 

isto vai começar a partir deste 

mês no Zimpeto, para além 

de que os outros clubes, que 

estão filiados na associação 

terão, igualmente, uma equi-

pa de polo aquático”, frisou.

Paulo Gumende questiona os critérios usados para as Universíadas
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A 
Fundação Fernando Leite 
Couto é uma instituição 
cultural moçambicana ba-
seada em Maputo e dedi-

cada à promoção da literatura e das 
artes como valores para a promo-
ção do conhecimento e da cidada-
nia em Moçambique.

A FFLC decidiu dedicar o mês de 

Outubro à celebração do centená-

rio da Revolução de Outubro, ocor-

rida na cidade russa de Petrogrado. 

A Revolução de Outubro teve um 

impacto profundo em todo o mun-

do, do ponto de vista político e no 

domínio da arte e da literatura. 

É no contexto dos objectivos a que 

se propõe que a Fundação reser-

vou a sua programação do mês de 

Outubro ao assinalar da passagem 

do centenário da Revolução Russa, 

acontecimento histórico com im-

pacto em todo o mundo. 

Revolução comemorada nas actuais circunstâncias

A Revolução de Outubro de 1917 

na Rússia teve repercussões a vá-

rios níveis na vida do povo russo e 

dos estados que com ela formaram 

até finais do séc. XX a URSS bem 

como pelo mundo, inspirando, in-

clusivamente, a luta pela afirmação 

de muitas nações. “O centenário foi 

um dado marcante no domínio po-

lítico em diversos domínios, princi-

palmente na cultura. Em Moçam-

bique fez-se sentir na área da poesia 

e pintura. Na Rússia começou  por 

uma diplomacia para as lutas pela 

independência. Depois da inde-

pendência foi visível nos símbolos 

de algumas imagens. Não podemos 

escapar porque foi marcante para 

todo o mundo. Moçambique foi 

alvo da guerra fria. Fomos atacados 

pelas partes que dividiam o espaço 

geopolítico mundial”, explica Fer-

nando Couto. 

A fundação centra-se nos impactos 

culturais que a Revolução de Outu-

bro desencadeou a nível mundial e 

que teve as suas repercussões inevi-

táveis em Moçambique.

O primeiro destes eventos é uma 

exposição de cartazes históricos 

sobre a revolução, que teve a sua  

inauguração no dia 5 de Outubro 

corrente. “Esta escolha resulta da 

constatação de que os cartazes que 

foram produzidos nesse período, 

para além de veículos de propagan-

da política, traduzem uma proposta 

original e inovadora que marcam  

a história mundial da arte gráfica. 

Uma vez mais, a nossa escolha nada 

tem a ver com a proposta subjacen-

te aquelas obras. Queremos apenas 

reviver manifestações  artísticas que 

marcaram a época”, justifica Fer-

nando Couto.

A produção gráfica desse perío-

do foi muito fértil e vasta. O que 

se apresenta na mostra é o imenso 

material e essa escolha é natural-

mente da responsabilidade da cura-

doria desta exposição. “Não estão 

aqui cartazes de propaganda políti-

ca historicamente datada, mas sim 

obras de arte que resistem no tem-

po e que são prova de uma invulgar 

criatividade nas artes plásticas. Até 

poetas moçambicanos escreveram 

em homenagem aos poetas russos 

daquele tempo. A expressão de po-

esia de combate fez-se sentir na es-

crita. Malangatana e outros artistas 

tiveram as suas raízes aqui. A escola 

deles foi a revolução russa. Em ter-

mos de design até actualmente ex-

pressam a nossa vivência usando o 

que fizeram na altura. Um aspecto 

que posso dizer é que na campanha 

do Obama nas eleições dos EUA 

usaram a arte russa”, justifica Cou-

to. A.S

O 
escritor Aldino Muianga 
lançou, nesta terça-feira, 3 
de Outubro, a obra com o 
título Asas Quebradas, no 

Auditório do BCI, em Maputo. O 
livro foi apresentado pelo acadé-
mico Aurélio Cuna, numa sessão 
que contou ainda com uma leitu-
ra encenada de Rogério Manjate. 
Este evento serviu para celebrar 
os 30 anos de produção literária 
do autor, que este ano é o escritor 
homenageado na Feira do Livro 
de Maputo. Esta é a segunda obra 
publicada pela Cavalo do Mar, na 
colecção pelagem negra e é a déci-
ma quinta obra do autor. 

Sobre Aldino Muianga, escreve o 

Professor Francisco Noa que “... a 

obra de Aldino Muianga faz a ar-

ticulação que se pretende harmo-

niosa entre a ficção e o mundo real, 

visto que ela acaba, de facto, por 

instituir-se como a grande vocação 

“Asas Quebradas articula ficção e o mundo real”
dos escritores e dos artistas africa-

nos em geral, e que, no âmago do 

seu processo criativo, não se con-

seguem alhear da realidade donde 

provêm e que os envolve, os ques-

tiona, os fascina ou simplesmente 

os indigna...”.

Aldino Muianga é membro da As-

sociação dos Escritores Moçambi-

canos (AEMO) e sócio fundador 

da Associação de Médicos Escri-

tores e Artistas de Moçambique 

(AMEAM), é um dos mais impor-

tantes escritores de Moçambique. 

Foi colaborador de primeira linha 

da revista Charrua e da revista 

ECO, editada pela Universidade 

Eduardo Mondlane. 

Foi ainda coordenador da página 

literária da revista SAPES, edi-

tada no Zimbabwe, entre 1991 e 

1992, onde publicou ensaios sobre 

literatura lusófona nos países afri-

canos. Colaborou como cronista 

em diversos meios de comunicação 

social, nomeadamente no Jornal 

Domingo e na revista Tempo. Está 

publicado no Brasil (A Noiva de 

Kebera, Kapulana, 2016; e O Do-

mador de Burros, Kapulana, 2016) 

e tem contos seus incluídos em an-

tologias publicadas em Portugal, no 

Brasil, na Suíça, França, e em várias 

páginas e revistas literárias em Mo-

çambique e no estrangeiro, servin-

do de base para teses de dissertação 

em cursos de Literatura. 

Mora actualmente na África do Sul, 

onde exerce a profissão de médico-

-cirurgião e é docente na Faculda-

de de Medicina da Universidade 

de Pretória. Vencedor do Prémio 

Literário José Craveirinha 2009, 

com o romance “Contravenção, 

uma História de Amor em Tem-

po de Guerra”, Aldino Muianga 

publicou ainda as seguintes obras: 

A Rosa Xintimana (2001, Prémio 

Literário TDM, 2ª edição 2012); 

Meledina ou a Estória duma Pros-

tituta (2004; 2ª edição 2009; 3ª edi-

ção 2010); Nghamula, o homem do 

tchova, ou o Eclipse de um Cida-

dão (2012); a novela denominada 

Magustana (1992; 2ª edição 2011);

No género contos produziu Xitala-

-Mati (1987; 2ª edição 2007; 3ª 

edição 2013);

A Noiva de Kebera (1994; 2ª edi-

ção 2012); O Domador de Burros 

(2003, Prémio de Literatura Da 

Vinci; 2ª edição 2007; 3ª edição 

2010); A Metamorfose (2005); 

Contos Rústicos (2007); Mitos, 

Estórias de Espiritualidade (2011); 

Contos Profanos (2013); Caderno 

de Memórias, volume I (2013); 

Caderno de Memórias, volume II 

(2015). 

A.S

O 
Auditório Municipal Carlos 
Tembe, cidade da Matola, 
volta a receber o festival de 
literatura e artes, LITERA-

TAS, nos dias 6 e 7 de Outubro, pela 
terceira vez consecutiva. Durante os 
dois dias, uma vasta programação, 
que inclui espectáculos de música, 
teatro, dança, declamação de poesia, 
conversa com escritores, exibição de 
filmes, oficinas de leitura e feiras de 
livro, disco e gastronomia, a pen-
sar em crianças, jovens e adultos, 
vai reunir artistas de Moçambique, 
Angola, Brasil e Portugal, tudo com 
acesso gratuito.  

Pelo terceiro ano consecutivo, o Mo-

vimento Literário Kuphaluxa leva a 

cabo o Festival Literatas, um evento 

concebido para a celebração da cul-

tura de ler e escrever livros, intercâm-

bios e diálogo intercultural. A tercei-

ra edição deste evento terá lugar nos 

“Pensar Identidades” no literatas
dias 6 e 8 de Outubro de 2017, no 

Auditório Municipal Carlos Tembe 

(ex-cinema 700), cidade da Matola, 

numa realização que conta com a 

parceria do Conselho Municipal da 

Cidade da Matola, Só Arte Media, 

Vice Versa – Ideias, Puma Energy, 

Camões – Centro Cultural Português 

em Maputo, Embaixada do Brasil em 

Maputo, Centro Cultural Moçambi-

cano Alemão, Águas da Namaacha e 

Beko – Espaço Criativo.

O Festival Literatas na versão 2017 

tem como lema “Pensar Identidades”, 

uma forma de olhar para a diversida-

de cultural moçambicana e a sua rela-

ção com outras identidades culturais, 

desde a região austral e a lusofonia. 

Uma forma de olhar e exercer dife-

rentes papéis na cultura, incluindo a 

empregabilidade nas artes e o turis-

mo, bem como dos estilos de vida e 

consumo de obra de arte no contexto 

nacional e global é o que nos desafia 

o encontro de várias artes e diferentes 

actividades no mesmo espaço. 

O grande destaque do Festival Li-

teratas, na versão 2017, vai para a 

Conferência Pensar Identidades, a ter 

lugar no segundo dia do evento, que 

em dois painéis irá discutir as polí-

ticas culturais, diplomacia cultural e 

as indústrias culturais criativas, além 

de ainda reflectir sobre a cultura na 

Matola. Para a conferência, juntam-

-se personalidades ligadas às áreas em 

reflexão, com destaque para David 

Abílio, ex-director da Companhia 

Nacional de Canto e Dança e anti-

go assessor do Ministro da Cultura, 

Pedro Nhacota, director executivo do 

Observatório de Políticas Culturais 

em Moçambique, Matilde Muocha, 

historiadora, e para “pensar a cultu-

ra na Matola” ainda o ex-vereador 

da cultura do município da Matola, 

Aurélio Le Bom e o actual vereador, 

Francisco Jorge Manso. A.S 

F 
aleceu, no passado dia 29 
de Setembro, vítima de do-
ença, o tnomusicólogo mo-
çambicano Amândio Dide 

Munguambe.

Amândio Dide Munguambe foi 

uma figura incontornável e bas-

tante influente no universo cul-

tural moçambicano. Nascido em 

1941, na localidade de Vavate, 

distrito de Homoíne, província de 

Inhambane, é considerado o pri-

meiro, senão o único moçambica-

no doutorado em música chope.

Desde tenra idade, Munguambe 

demonstrou fortes interesses pela 

música, tendo, em 1968, depois 

de terminar o curso de filosofia 

no Seminário Maior de Cristo 

Rei de Namaacha, se matricula-

do na conservatória de música de 

Turim.

Em Janeiro de 1975 regressou da 

Luto na música Chope
Alemanha Federal, tendo leccio-
nado Educação Musical e outras 
disciplinas no Liceu António 
Enês. Foi professor de música no 
Centro de Estudos Culturais, da 
Secretaria de Estado da Cultura. 
Foi Director da Escola Nacional 
de Música, de 1982 a 1984, altura 
em que foi transferido para o sec-
tor de música do então Ministério 
da Cultura.
Em 1999 foi transferido, do Ga-
binete de Estudos e Projectos do 
mesmo Ministério, para o AR-
PAC, onde participou no proces-
so de criação do sector de etno-
musicologia, até 2005, ano da sua 
reforma.
Em toda a sua vida, Amândio 
Dide Munguambe revelou-se 
um homem da Cultura, que pela 
sua inteligência soube dar devida 
contribuição a este sector, de vital 
importância para qualquer socie-

dade. A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Depois de ter terminado o encontro dos camaradas, o que esperamos 

é um novo ambiente de trabalho. Trabalho de verdade. É a pers-

pectiva que os moçambicanos têm. Entretanto, apesar de ficamos 

com um pé atrás, o sonho de um Moçambique melhor não morre. 

Agora, o que sempre fica na nossa mente é se o que foi decidido no encon-

tro irá de encontro com os anseios da população moçambicana? Sempre 

esperamos por um ambiente melhor. Todo o ser humano tem esse anseio. 

Apesar de este sonho ser difícil de concretizar, principalmente, num país 

como o nosso.

Essas dúvidas são bem visíveis por parte dos integrantes deste partido que 

governa o país desde que nos conhecemos como um país.

Os filhos dos antigos combatentes não esconderam os seus receios, mesmo 

com o ambiente de esperança que sempre paira nestes encontros.

Veja que a vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros, Nyeleti Mondlane, 

na sua conversa com o filho do Malogrado estratega militar, Sebastião 

Mabote, Arsénio Mabote, não passou de um desviar de olhares. Como 

se estivessem à procura de um local para se encostar e conversar com as 

pessoas adequadas.

Nesta segunda imagem, vimos que algumas figuras não esconderam o seu 

empenho perante o partido a que pertencem. Vejam como o PCA da Soi-

co, Daniel David, mostra o seu viva aos seus antigos funcionários Atanásio 

Marcos, agora na TVM, e Arsénio Henriques, que faz parte da assessoria 

da Presidência da República. Pelos seus semblantes, o que escutam é agra-

dável.

Nesta nossa sociedade, o assunto de que mais se fala são as dívidas. Quan-

do nos encontramos com alguém que tenha uma dívida connosco ou com 

a instituição que dirigimos o primeiro assunto que abordamos é esse. 

Reparem como o PCA da EDM, Mateus Magala, procura justificar o seu 

posicionamento face à dívida que a instituição que dirige tem com as ou-

tras. Referimo-nos à conversa travada com o vice-Ministro dos Recursos 

Minerais e Energia, Augusto Fernando, Manuel Gameiro, da área finan-

ceira da HCB, e o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, 

que teve que levar a mão à cintura. Os seus semblantes mostram que o que 

escutam não é convincente. 

Os filhos de antigos estadistas moçambicanos também mostram os seus 

posicionamentos perante o que foi decidido no encontro dos camaradas. 

Nesta quarta imagem, estão os filhos do Presidente Samora Machel, Sa-

mora Machel Júnior, a tentar a todo o custo convencer o filho do outro 

antigo estadista nacional, Joaquim Chissano, Naite Chissano. Mas pelo 

que percebemos pelo olhar o que escuta não é convencedor. 

Por isso todos estes ambientes de conversas fizeram com que alguns ca-

maradas desviassem os seus olhares para tentar perceber o que acontecia 

nestas conversas sigilosas. Neste caso, referimo-nos ao primeiro secretário 

da Frelimo em Sofala, Paulo Majacunene, e a Governadora da província de 

Cabo Delgado, Celmira da Silva, que mesmo travando uma conversa não 

deixaram de desviar os seus olhares. Parem com isso e vão trabalhar. Esse é 

o vosso dever. Depois dizem que os dirigentes deste país não bisbilhotam. 

Intrigas dos camaradas  
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Júlia Manhiça

O 
Governo da Índia asse-
gurou esta semana que 
vai cumprir o acordo 
que assinou em 2016 

com o Governo moçambicano 
para a importação de feijão boer, 
alertando para o risco de uma 
manipulação em prejuízo dos 
camponeses.

A garantia das autoridades de 
Nova Deli foi feita pelo embai-
xador indiano em Maputo, Ruda 
Gaurav Shersth, ao portal de notí-
cias sobre Moçambique Zitamar, 
depois de o seu país ter anunciado 
este ano restrições na importa-
ção de feijão boer, na sequência 
de uma super -produção na Índia. 
Em Agosto passado, Hansraj Sin-
gh Verma, primeiro-secretário da 
Embaixada da Índia em Moçam-
bique, disse ao SAVANA que, 
numa primeira fase, a medida não 
abrangeria Moçambique, lem-
brando que havia um memorando 
de entendimento assinado entre 
o governo de Moçambique e da 
Índia, em 2016, válido por cinco 
anos, que será cumprido na ínte-
gra.
“Temos uma super-produção na 

Índia, por isso houve uma no-

o mundo para apenas 200 mil to-

neladas”, admitiu Ruda Gaurav 

Shersth.

porém, uma cláusula que isenta 

acordos bilaterais e multilaterais 

de importação de feijão boer pela 

Índia.

De acordo com o diplomata in-

diano, os importadores indianos 

foram comunicados de que as 

de Moçambique, estipulado no 

acordo assinado no ano passado 

“O que os exportadores moçam-
bicanos precisam de fazer é con-
tactar os seus compradores, os 
importadores do lado indiano, e 

clarificando que a encomenda 
vem de Moçambique”, explicou o 
alto comissário da Índia em Ma-
puto.
Depois, os importadores india-
nos devem solicitar uma licença 

da Índia, para poderem importar 
o feijão proveniente de Moçam-
bique.
Ruda Gaurav Shersth assinalou 
que o acordo com Moçambique 
prevê a importação de um míni-
mo de 125 mil toneladas entre 
2017 e 2018, no âmbito de um 
entendimento válido por cinco 
anos.
O embaixador acrescentou que, 
até semana passada, a Índia ha-
via importado 32 mil toneladas 
de feijão boer, esperando-se que 
o remanescente seja comprado até 
ao final deste ano. 

Oportunismo

Shersth, os comerciantes podem 
estar a aproveitar-se das notícias 

Índia para comprar a baixo preço 
junto dos camponeses.
“O problema aqui é que os pro-
dutores não têm conhecimento de 

toda esta dinâmica e, como nor-

malmente acontece, os preços são 

fixados pelos comerciantes”, afir-

mou Shersth.

O pânico, continuou, pode estar a 

ser criado pelos comerciantes para 

poderem comprar a um preço 

mais baixo.

Foi a pensar nesse cenário que o 

Governo indiano decretou um 

preço mínimo de referência, para 

permitir que os camponeses tives-

sem mais influência na fixação do 

preço.

-

ciantes têm estado a comprar o 

quilo de feijão boer a dois meti-

cais e quatro meticais, face a cerca 

de 50 meticais a que compravam 

no ano passado.

Ruda Gaurav Shersth disse que 

os produtores moçambicanos 

também estão a braços com uma 

super-produção, mas não foi estu-

dada com as autoridades moçam-

bicanas nenhuma medida com-

pensatória.

“Temos uma extensa presença 

em Moçambique, incluindo em 

-

nitária, mas se os camponeses 

-

no pretende restruturar os nossos 

afirmou Ruda Gaurav Shertsh.

-

-

se coloca em relação à Índia, por-

que também tivemos uma super-

-produção, esta, infelizmente, é a 

realidade para as matérias-primas 

Shertsh.

-

rando de entendimento entre Ín-

dia e Moçambique, a meta de 120 

mil toneladas era vista como am-

biciosa, uma vez que a produção 

de feijão boer em Moçambique 

era estimada em apenas 60 mil 

toneladas por ano.

Índia garante que feijão boer 
moçambicano não está em risco

-

Quando o presidente da Frelimo enchia a boca com o combate 

disciplinar do seu partido. Porque será?

mãos, para tentar explicar o “fenómeno Fernanda Moçambique” 

e as passeatas de uns tantos potenciais delinquentes pelas bandas 

cheio de sorrisos interiores tal a qualidade do novo secretariado. 

Só se safa Mucanheia que, por seu turno, viu as referências do seu 

ironicamente a expressão que a oposição utiliza para caracterizar 

a postura autoritária da Frelimo no parlamento.

-

-

deiras, as vitórias de uns são as derrotas de outros, estão a lamber 

conclave.

-

mo sempre arranja maneira de compensar os seus filhos.

-

paradeiro dos seus dinheiros. Sobre os três minutos que penaliza-

-

não seja, mostrar-se activo pela escolinha do barulho.

mais formidável campanha contra dos seus adversários políticos. 

-

liar o jovem timoneiro. O preço foi o seu próprio pescoço.

-

“honra” que teve um dos “aparatchiks”  frel – que de bestial pas-

sou a besta - ao ver a oferenda do seu tractor ser recusada pelo 

Há uns padres católicos que ameaçam colocar a boca no trombo-

-

que inclui também autocarros. Os mais atentos dizem que as au-

tomotoras têm muito mais sete anos, porque já se trata, não de 

-

ressado em inundar o mercado nacional de sucatas e reduzir a 

poluição do meio ambiente?

Em voz baixa
Falou-se muito em liberdade no conclave da Matola, mas é im-

portante recordar que as plenárias de Quelimane e Muxara fo-

ram sempre abertas à imprensa, o que não aconteceu desta vez. 

-



PUBLICIDADEPUBLICIDADE

A Fundação Fernando Leite Couto dedica a sua programa-
ção de Outubro ao centenário da Revolução Russa, um dos 
factos históricos de maior relevância no século XX. 

Este acontecimento foi de repercussão mundial, inspirando 
-

minação pelas potências imperialistas ou por regimes dita-
toriais. Porém, mais do que ser um acontecimento político 

legado cultural imenso. 

O presente suplemento junta algumas abordagens de mo-
çambicanos de diferentes domínios, sobre um aconteci-
mento que inspira a Fundação a dedicar um mês inteiro de 

históricos sobre o acontecimento, debates e espectáculos 
variados.

Pág 02: Outubro de 1917 – Valeu a Pena?

Pag 04: Retalhos para celebrar o centenário de Outubro

Pág 06: REVOLUÇÃO NAS ARTES MOÇAMBICANAS: 



Quando em Julho deste ano visitei São Petersbur-
go, cidade berço da Revolução de Outubro de 1917, 
constatei que o culto dos Romanovs havia-se trans-
formado numa forma comercial de vendas. Postais, 
copos, canetas, entre muitos outros objectos, sempre 

-
tavam à venda por toda a parte. E, surgiu-me uma in-
terrogação? De que valeram os 74 anos de um regime 
que se apagou da História recente com uma rapidez 
estonteante? Onde estavam os ideais do grupo revo-
lucionário que tomou o Palácio de Inverno, faz agora 
um século? Reduzidos a uma única estátua de Lenine, 
num dos jardins da cidade? Como entender que uma 
revolução que se estendeu a um terço da humanidade 
termine por uma mera comunicação televisa, a 26 de 

URSS? A resposta mais simples é que essa história to-

arrumada, catalogada entre os arquefactos da Histó-
ria, com algumas amostras espalhadas nas salas silen-
ciosos dos museus. 

Tratou-se de uma utopia? Na fase inicial certamen-
te que sim. Depois a utopia foi terminando, primei-

tombado uma cortina de ferro, tornou-se num com-

bate bipolar geo-estratégico pelo domínio do mundo. 
Duas super-potências batiam-se militarmente através 

-
gico, entre o capitalismo e o comunismo, sem zonas 
cinzentas. 

Lendo, com a distância de mais de um século, as obras 

além da crítica à sociedade da época, preconizam for-
mas de organização de tomada do poder, da organiza-
ção da sociedade no modelo que defendiam. Poderá o 
modelo ser utópico, mas a sua concepção e realização 
material nada teve de sonho não concretizado. Bem 
pelo contrário.

uma tragédia que durou 74 anos, como actualmente 
defendem inúmeros autores que sobre ela se debru-
çam? Milhões de pessoas foram mandadas para tra-
balhos forçados nos goulags. Escritores, intelectuais, 

números e pelas realidades que inserem em si mesmo, 
diremos que foi uma tragédia. Que acabou com uma 
transmissão televisa.

A pergunta que se pode fazer é se esta utópica tragé-
dia poderia ter sido evitada? De nada serve escrever 
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Outubro de 1917 – Valeu a Pena?
Fernando Amado Couto

Império Russo, nos inícios de 1917, debatia-se com 
uma triangulação de situações: o envolvimento na Pri-
meira Guerra Mundial, o atraso na implementação de 
reformas numa sociedade que se abria ao Mundo e 
uma liderança anacrónica e autoritária de um sobe-
rano medíocre. A conjugação destes factos não teria 
outro resultado senão o conhecido.

Muitos milhões de pessoas, ao longo de gerações, 
acreditaram que, com a Revolução de Outubro, cons-

sociais. Hoje passados cem anos, essas desigualdades 
acentuaram-se. Nunca o fosso entre ricos e pobres foi 

-
res do que os PIBs de estados, com populações de 
milhões de cidadãos. As esperanças desvaneceram-se. 
Hoje a ideologia gira nos parâmetros da Organização 
Internacional do Comércio, nas feiras de vaidades, 

Petersburgo, em 2017, no respeito secular, junto dos 

que tudo vale a pena quando a alma não é pequena 
não se aplica ao presente caso. A alma da Rússia de 
1917 era também a alma de um mundo dos deserda-
dos. Estes continuam.



O século XX registou vários acontecimentos que 
moldaram o curso do mundo sobretudo no respeitan-

e alianças pelo domínio que ultrapassou as fronteiras 
dos seus epicentros e tiveram a sua repercussão pelo 

-
cesa de 1789 para o século XIX.

A peculiaridade dessa revolução que simbolizou a 
queda de uma Rússia imperial atrasada economica-

substituição por uma república é a de se ter tornado 
tão inspiradora para muitos povos que ao longo do 
século viviam as amaras da dominação colonialista. 

-
mos na palestra do Prof. Dr. Óscar Monteiro intitu-
lada “O Impacto da Revolução Russa no Movimento 

Moçambique olhou para a revolução dos bolchevi-
ques como uma inspiração para acabar com a domi-

em Angola e outros movimentos por África fora. Mas 
também pelo mundo, mesmo nos primeiros anos pós-
-revolução, em que um terço do mundo já se via ins-
pirado no movimento. A luta contra as ditaduras na 
América Latina, que se ia prolongar até meados do 

-
ram os acontecimentos de 1917 em São Petersburgo 
como inspiração.

Voltando a Moçambique, a independência proclama-
da em 1975 foi um ponto de partida para que o país 

-

rativas de uma revolução que nos tempos da luta de 

O modus operandi das lideranças soviéticas, a come-
çar por Lenine, foi inspiração (às vezes na forma de 
imitação…) para o modus operandi dos dirigentes 
moçambicanos da primeira república. As memórias 
das vivências dos anos 1980 são férteis em memórias 

nos trazem os comícios que orientava Samora Machel, 
o primeiro Presidente do país, palavras de ordem em 
dísticos e muros, a toponímia das principais cidades e 
muitos outros aspectos de uma época fervorosa “ins-
pirada” nas heranças de 1917.

Uma história que abalou o mundo
Em 1917 o mundo estava mergulhado no até então 

Rússia vivia, como em alguns impérios europeus, uma 

Balcãs nas vésperas da I Guerra Mundial, e bastões 
e barricadas a fazerem a desobediência contra o czar 
rimava com uma carestia que só daria num desconten-
tamento generalizado. De causas meramente sociais e 
económicas evoluiu-se para causas políticas, desem-
bocando numa revolução que mudou o regime e agi-
tou o mundo.

Não era pensável, nos primórdios do século XX, que 
-

ções, como foi a Rússia czarina, forte no seu aparelho 

abalado por uma revolta dos menos poderosos e des-
favorecidos. Os desfavorecidos e russos cometeram a 

a partir daí de que a união de operários e camponeses 
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Os 100 anos que abalaram o mundo

transformava todos os oprimidos em Davides capazes 
de enfrentar e derrotar qualquer Golias.

O abalo provocado pelos revolucionários russos 
achocalhou o mundo inteiro, já dominado pelas prin-
cipais potências imperialistas que cerca de três déca-
das antes tinham dividido entre si porções de todos os 
continentes. Os russos apareceram como uma espé-

por um ditador. E pronunciaram-se contra o domí-
nio imperialista, facto que se agudizou mais durante 

Os 100 anos que nos separam da erupção da Revolu-
ção Russa construíram uma riqueza imensa na história 
do século XX, gravitando sobre este acontecimento 
de 1917. O surgimento de movimentos de libertação 
em África, a contestação aos regimes ditatoriais na 
América Latina e na Ásia, a bipolarização do mundo 
entre bloco socialista, comandado pela URSS e o blo-

essa riqueza que faz com que a história mundial do 
século XX não possa ser entendida sem se referenciar 
a Revolução Russa.

A Revolução Russa é, por tudo isto, a marca do século 

no conhecimento e na cultura. Da política, os seus 
slogans espalhados por manuais, dísticos, muros e pa-
redes e nos discursos de líderes de várias partes do 
mundo apregoavam que o capitalismo “enterraria” 
o capitalismo, que o proletariado do mundo todo se 
uniria, mas, 100 anos depois, a rica herança é tempe-
rada também por estas utopias.



Aprendemos sobre a construção da sociedade socialista 
na escola, nos comícios populares, em conversas nos ci-
clos sociais variados, medias e com os cooperantes. A li-
nha de construção da nação moçambicana fazia parte do 
nosso dia-a-dia, nos vários ramos de actividade na cidade 
de Maputo. Eram pessoas provenientes de vários cantos 
do mundo socialista. As linhas moviam-se “no sentido de 
igualdade, erradicação do analfabetismo e da pobreza” isto 
depois da independência total e completa.

Pelo ideal acima descrito e pela necessidade de formação 
de quadros para a nação recém-independente fui indicado 
para seguir a formação de professores de educação física, 

-
puto. Após o curso fui afecto à Escola Secundária Josina 
Machel, onde fui recebido pelo professor Roberto Chitson-
dzo, delegado de disciplina e hoje líder da banda musical 
Ghorwane. Com ele trabalhei um ano e fui seguindo a pro-

-

para preparar fotos e tirar passaporte pois teria uma bolsa 
de estudos para União Soviética. A bolsa era promovida 
pelo Ministério da Educação e Cultura, ao que aceitei com 
naturalidade após a recomendação do professor Queirol. 
Os meus pais também apoiaram-me respeitando a minha 

vacinas necessárias. 

Na segunda semana de Agosto voámos, eu e mais dois co-
legas. Toda a noite na companhia soviética de aviação Ae-

da educação física. Chegámos a Moscovo. Estava frio. Sen-
timos o impacto do frio, logo à saída do avião. 

Da Revolução de Outubro de 1917 resultou a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) constituída por 15 
Repúblicas que levavam a sua luta no sentido do alcance 
do socialismo, igualdade e solidariedade internacional para 
com os povos subjugados pelo imperialismo e capitalismo, 
apoiando as lutas de libertação de várias maneiras, ao mes-
mo tempo que apoiava os países recém-independentes na 
formação de quadros. Todas as grandes cidades tinham uni-
versidades e cidadelas estudantis: edifícios de alguns anda-
res com larga capacidade de acolher estudantes, refeitórios, 

mundo nas variadíssimas formações no âmbito militar, 
jurídico, medicina, desporto, engenharia, aviação de entre 
outras. 

O nível do desenvolvimento social na altura era muito 
grande, embora as construções e o desenho dos automó-
veis fosse muito diferente dos que estava habituado a ver 
em revistas ou no cinema. De tão instruídos e com base na 

teatro, desde cedo os cidadãos declamam poesias e escre-

soviéticos eram em tudo diferentes de nós. Aprendi muito, 
lá, não só sobre a União Soviética como sobre o mundo. 

-

L. Matveiev ajudaram-me muito a ter uma abertura maior.

Os programas de ensino, o que me levou a viajar àquele 
país, eram muito bem elaborados. Eu não imaginava que 

aprendesse com sucesso a língua russa pela sua comple-

livrarias, livros de todas as utilidades e especialidades, que 
podiam comprar a preços muito acessíveis. 

UMA GRANDEZA IMPRESSIONANTE

O Mausoléu de Lenine, o círculo, a ópera e ballet, museus, 

dia e faziam parte de programas televisivos (uma amostra 
de muita cultura e organização). Os monumentos e museus, 
o teatro sempre a contar histórias de paz e guerra, de amor 
e de cidadania. Algo marcante na identidade da URSS é a 
pomposa celebração do dia 9 de Maio, dia da Vitória sobre 

de todas as divisões, incluindo aviação no seu pormenor 
e televisionado em directo a partir da Praça Vermelha. Os 
veteranos e heróis de guerra, mulheres e homens reconhe-
cidos e simbolizados pelas respectivas ordens, davam sem-
pre uma grande lição de vida que me levava a imaginar esses 
valores no meu país.

Os índices do desenvolvimento desportivo eram muito al-
tos pois a União Soviética com mérito e sucesso em várias 
modalidades era na altura o suporte do desporto socialista 
que competia com o bloco capitalista para os lugares cimei-
ros nos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Infra-
-estruturas desportivas muito desenvolvidas estádios, com-

olímpica, assim como ginástica artística, piscina, pavilhões 
para hóquei no gelo, modalidade bandeira na URSS, a par 
com outros desportos de inverno (babsly, salto de trampo-

na altura com Gary Kaspirov e Anatoli Kasparov no topo 
do ranking mundial eram outras referências. A organização 
desportiva era muito sólida desde a escola passando pelos 
militares, até alta competição e com os devidos mecanis-

função dos resultados conseguidos. O desporto para massa 
era uma realidade.

A LIBERDADE DE CIRCULAR

Os moçambicanos na URSS tinham a liberdade de circular 
pelas Repúblicas desde que comunicassem a sua viagem. As 

de verão que davam algum rendimento para ajudavam a 
suprir algumas necessidades, pois o subsídio que se recebía-
mos dava apenas para despesas básicas. Paisagens bonitas 
e bem cuidadas, o comboio eléctrico como transporte mais 
barato e cómodo, com camaratas para repouso. Lá, as lon-

de vários dias. 

-
teza a notícia do assassinato do presidente Samora Machel. 
Ainda estávamos no segundo mês e em adaptação ao cli-
ma, comida, hábitos. Pela manhã do dia 20 de Outubro 
já estávamos em aulas na Universidade Estatal quando os 
responsáveis por orientar os moçambicanos nos foram 

condolências e acompanharam-nos para a residência para 
repouso. Outro momento marcante, mas pela negativa, foi 
o de não nos terem alertado nem deram instruções sobre 
posturas relativas ao acidente gravíssimo que acontecera 
meses antes num dos reactores nucleares de Chernobil, que 
estava a afectar uma parte considerável da Europa, o que 

-
ção radioactiva. 

-------------- 

César Nhamitambo é técnico superior de educação física e 

do Desporto da Universidade Eduardo Mondlane (ESCI-
DE-UEM). 

Retalhos para celebrar o centenário de Outubro
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Agosto de 1985, chego a Moscovo com umas calças 
jeans na altura bem procuradas por jovens de lá, sa-
patos meio velhos adquiridos no dumbanengue do 
Xipamanine e sonhos por conquistar. Era a minha 

por muito tempo sem comer a batata-doce da Manhi-
ça. Até aí, nem na África do Sul ou Suazilândia, eu 
tinha estado. Isto aconteceu com tantos jovens, meus 

Cuba, RDA, Hungria, Checoslováquia e outros paí-
ses do Leste. O Governo apostara na formação de 

para construir um Moçambique socialista. Ser envia-
do para fora do país, para terras longínquas, era uma 
chance que não devia ser desperdiçada, sobretudo 
para estudar.

Cerca de 14 anos depois regressava a Maputo, de um 
país diferente daquele que me tinha visto a chegar. 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para que par-

diplomata, da Rua Guilyaróvskaya, onde continua a 

em dois países, sem ter de me mudar do lugar, foi, evi-

A glásnost (transparência) e perestroika (reestrutura-
ção), reformas conduzidas nos campos político e eco-
nómico, por Mikhail Gorbachiov, o último Presidente 
da URSS, de 1985 a 1991, destinadas a modernizar um 
país a braços com sérios problemas estruturais. A re-
volução, de Boris Yeltsin, que conduziria à aceleração 
da separação das 15 repúblicas da União; a tentativa 
do golpe de Estado, engendrada pelo Gossudarst-
venyi Komitet Tcheresvitchainogo Polojeniya (Co-

travar com as mãos, o vertiginoso desmoronamento 
do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e o 

que só dão para serem vividos e não contados. Em 
certa medida, pude retratá-los no jornal Notícias (A 
queda do império soviético e Gorbachiov contra Gor-
bachiov), em 1992. 

Para alguns, o que tinha acontecido era a consumação 

entanto, para o Ocidente era – presume-se – a vitória 
da sua máquina propagandística sobre a União Sovié-
tica, montada e virada para o mundo: Voz da Améri-
ca, Reuters, CNN, BBC…; do lado soviético contava-
-se com a Telegrafítcheskoye Aguénstvo Sovétskovo 
Soyúza (TASS), Agência Nóvosti, Rádio Estatal Gó-
loss Rossíy (Voz da Rússia), corroboradas pelos media 
pró-kremilianos de diferentes países socialistas.

A propósito, um pouco da Nóvosti e da Góloss Ros-

jornal Notícias da Beira, que passou a chamar-se, pos-
teriormente, Diário de Moçambique. Na delegação 

-

buído para que, em Moscovo, a par dos meus estudos 
em Ciências Políticas, na Academia de Ciências da 

-
gressar naquela academia), fosse integrado no Serviço 
Português da Góloss Rossíi, na qualidade de editor e 
apresentador. 

Continuando com o pensamento anterior: não foi a 
máquina propagandística ocidental que derrotou a so-
viética. A URSS estava, per si, toda economicamente 

certos produtos constituíam a ponta do iceberg. As 
forças centrífugas nas repúblicas soviéticas do Báltico, 
na Ucrânia e em algumas da região asiática, alimenta-
ram-se, obviamente, dessa fragilidade crítica. Como se 
não bastasse, o monopólio da opinião e a coartação 
da liberdade de consciência já obrigavam à sociedade 
procurar alternativas ao status quo. 

Andrei Sakharov (1921-1989), defensor das liberda-
des civis, autor de A Liberdade Intelectual na URSS e 

2008), autor dos livros Arquipélago Gulag e Um dia 
na vida de Ivan Deníssovitch, entre outras obras, re-
trataram bem o espírito da época. Lembro-me das ou-
sadas críticas do Sakharov nos media e das suas inter-
venções no Gossudárstvenaya Duma (Parlamento), 
como convidado. De Sakharov e Soljenítsyn aprendi 
que não basta ser corajoso, é também necessário ser 
ousado.

De facto, a URSS aparentava robustez: todo aquele 
aparato militar, a supremacia no cosmos e os avan-
ços assinaláveis e inquestionáveis na esfera da ciên-
cia e tecnologia. Mas o sapato que produzia não era 
tão bom como aquele que era trazido de Lisboa, por 

Ora, Gorbachiov pensou que uma intervenção cirúr-
gica, do tipo perestróika, recuperaria os pés moribun-
dos do gigante; Boris Yéltsin, fugindo dos dogmas 

parecia corresponder a uma agenda que, provavel-
-

mo Oriente até aos Urais. Vladímir Pútin, sucessor do 
Yéltsin, viria mais tarde a travar um eminente colap-

a economia do país, fortalecendo o poderio militar e 

uma vez, a tenacidade dos russos e o saber lidar com 
as adversidades. 

O ESVAZIAMENTO DOS SONHOS 

A sucessão dos acontecimentos tornara inevitável a 
dissolução da URSS (Declaração do Soviete Supremo, 
de 26 de Dezembro de 1991). Isto esvaziou, eviden-
temente, os sonhos de construção de sociedades so-
cialistas em Africa, América Latina, Ásia e Europa. 
Até os sonhos que ainda hoje ressonam são frequen-
temente abalados por visitas, à luz do dia, do neolibe-
ralismo, a mini-saia dos tempos que correm, ou, de 
noite, por passos sonâmbulos das democracias triun-

falistas, amiúde inventadas só para manter os colonia-
listas nacionais e outros marionetas. O que aconteceu 
na terra da matrioska, foi precedido, em muitos países, 
por pisca-piscas à esquerda, quando se ia para a di-
reita, mas mantendo-se o coração do lado esquerdo. 

-
-se na terra de ninguém.

No caso de Moçambique, foi a adesão deste às insti-
tuições de Bretton Woods, em 1984 (lá estava a insa-
tisfação pelos níveis de cooperação com o Leste e a 
abertura para o Programa de Reabilitação Económi-
ca). Depois, a célebre viagem de Samora a Washin-
gton, em 1985, reforça este pensamento: “En los 
últimos tres años, las relaciones entre Mozambique 

-
mente, mientras que Machel se ha distanciado de su 

otra más pragmática, encaminada a reparar la dañada 

presidente de Mozambique, visita Washington por 
primera vez//El País (18.07.1995). O país que era de 

-

O que temos, aqui e lá, é a simbiose das coisas, o prag-
matismo e, neste, quiçá, a tábua de salvação e o futuro. 

A INFLUÊNCIA DOS ISMOS… 

A Revolução de Outubro mudou o mundo, há 100 
anos; como se de erupção de um vulcão, apareceram, 
nitidamente, os campos socialista e capitalista. Muitos 
movimentos de libertação inspiraram-se nela na luta 

do homem pelo homem, a burguesia, o capitalismo, o 
imperialismo, para implantar o socialismo, o comunis-
mo e outros ismos possíveis. 

Não é estranho que eu esteja ainda sob a forte in-

todo um percurso e focalizar-me na pessoa humana. 

percorridos e a nossa acção é não ignorar o passado. 

utopia e o futuro.

-
bre a produção literária. Temas sobre a luta de clas-
ses, a aliança do proletário e do camponês, o combate 
transportado para a poesia, a imagem enaltecida do 
trabalhador. 

Não sou um caso isolado: vários outros homens da 
pena e das letras, conforme atrás demonstrado, e o 
próprio sistema de governação do país, deambularam 

arena do realismo.

Edmundo Manhiça
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O escritor Armando Artur descreve como inevi-

no universo literário moçambicano, assinalando 
que os escritores moçambicanos foram sempre 
ávidos em encontrar o seu próprio trajecto.

Armando Artur diz que a reputada qualidade de 

relações com Moçambique tornou incontornável 
a presença de matizes da escrita literária soviética 
em alguns escritores moçambicanos, porém, es-
tes salvaguardaram sempre a sua independência 
literária.

“Penso que é possível encontrar algum registo 
de autores da era soviética numa ou noutra obra 
de escritores e poetas moçambicanos, mas é uma 
presença muito fugaz, porque os autores moçam-
bicanos foram sempre ciosos do seu próprio ca-
minho”, diz Armando Artur.

Os autores moçambicanos moveram-se numa es-
pécie de terceira via, que se pode situar entre as 

Leitor assíduo de Maiakóvski e Pasternak, Ar-

de autores russos nos moçambicanos Eduardo 

A geração literária a que Armando Artur perten-
ce, Charrua, teve inspiração, no geral, na literatura 
de esquerda de todo o mundo, desde o bloco do 
leste, passando pela Europa até à América Latina.

A relativa liberdade da intelectualidade moçambi-
cana em comparação com o espartilho do isola-

quem o introduziu na URSS foi o Jean Paul Sar-
tre, que sinalizou os leitores daqueles territórios 
sobre a relevância daquele autor”, destaca Ar-
mando Artur.

No tempo da cortina de ferro, assinala o escritor, 
muitos autores moçambicanos enveredaram por 
um realismo de tipo lírico, assumindo abordagens 
livres de um alinhamento mais vincado com o 
Leste ou o Ocidente.

Em Moçambique, há muito de soviético na arte 
-

sas de teor revolucionário, como era recorrente 
quando o país era aliado do chamado bloco co-
munista.

“A Aliança Operário-Camponesa”, “Proletários 
-

-Leninismo”, dominaram a narrativa de uma es-
pécie de arte mural daquele tempo nas cidades e 
vilas moçambicanas.  

 em  “Literatura 
moçambicana: as dobras da escrita. Maputo: Ndjira, 
2010”, considera que “num outro quadro políti-

-
volução Russa de 1917 arrastou consigo concep-
ções culturais que se tornaram hegemónicas - o 
realismo socialista -  e que consagravam a cultura 
proletária,  contra a considerada cultura decaden-
te burguesa e,  posteriormente, a rasura das lite-
raturas nacionais ‘engolidas’ pela  poderosa litera-
tura soviética”

No caso do cinema, a pluralidade de parceiros 

estrangeiros com que as produções moçambica-
nas contaram após a independência diluíram uma 

temática dos russos no cinema que fazíamos após 
a independência era quase nula. Curiosamente, a 
maior colaboração vinha do outro lado da chama-
da cortina de ferro, com países como Reino Uni-
do e Canadá”, lembra Jacinto Bai Bai, operador 
de vídeo no Instituto Nacional de Cinema (hoje 
Instituto Nacional do Audiovisual e Cinema).

No plano temático, lembra Bai Bai, registou-se 
uma espécie de “moçambicanização” dos con-
teúdos, com o cinema a militar em produções que 
repercutiam o discurso da construção de uma so-
ciedade nova pós-colonial.

-
çambique, considera, foi aquela transportada das 

criação de um homem novo.

Uma síntese da Mesa Redonda “Arte e Artistas 
em Moçambique”, publicada em 2011, salienta a 
ideia de uma revolução à moçambicana nas artes, 
apontando como paradigma o pintor Malangata-
na.

As obras de Malangatana traduziam desde há 
muito o sofrimento, a humilhação e mesmo a pri-
são, vividos durante o colonialismo e até se alcan-
çar a independência e isso era útil à Revolução. 

Esta, por sua vez, ajudara Malangatana a reforçar 
as suas ideias e convicções e a consciência de si 
próprio, não apenas como um artista individual, 
mas principalmente como um cidadão com res-
ponsabilidades sociais. 

A REVOLUÇÃO NAS ARTES MOÇAMBICANAS: 



Ao Sant’Ana Afonso

«Efectivamente o poeta Maiakovski suicidou-se» 
oiço ler aqui

a um Poeta brasileiro
sentado sobre a pedra

minhas frases rasuradas nas veias
que amor lhes dar
mais que o silêncio
e a magreza impúbere destes charcos suburbanos 
ronda em tropel de espuma

haverá sereias vogando ao lado das folhas 
dos poetas gregos?

essa língua de Itabira
e agora num plaino de Changara 
invenlírica pousada no tando súbito 
vermelho

que pincel ou cor e forma 
de suicídio

mas te digo aqui a palavra 
entanto a espera dança 
e o ritmo está bêbado

disfarce do homem sem epílogo 
nem o poeta mata a poesia

Luís Carlos Patraquim, In Monção, 1980

Estrela

será por que alguém precisa delas?
Por que alguém as quer lá em cima?
Será que alguém por elas clama,
por essas cuspidelas de pérolas?
Ei-lo aqui, pois, sufocado, ao meio-dia,
no coração dos turbilhões de poeira;
ei-lo, pois, que corre para o bom Deus,
temendo chegar atrasado,
e que lhe beija chorando

Oração

Manda-me amargos anos de doença,

e o dom misterioso de cantar.
Esta é a minha oração durante a Tua Liturgia:
após as tormentas de tão longos dias,
que a nuvem que pesou sombria sobre a Rússia
transforme-se noutra nuvem, de gloriosos raios.

Anna Akhmatova
Tradução de Lauro Machado Coelho

« 
        »
                    

IMODESTO VLADIMIR             
MAYAKOVSKY MEDALHOU-SE 

Para os companheiros Rui Nogar e Luís Ber-
nardo, nem eles sabem porquê. Mas após Luan-
da juntos.

Característico boné proletário na cabeça
Companheiro Vladimir Mayakovski tem seu lema.
Poeta ou não poeta faz militância antiburguesa.

-
cionários estrangeiros
Com o talismã vermelho do esplendoroso passaporte 
soviético?

Sabiam ou não sabiam que este cidadão Mayakovski 
no quotidiano
jamais ousou fazer-se menos homem do que um 
poeta deve ser?
E no pensamento de Mayakovski o lugar dos pito-
rescos

E vice-versa na cabeça dos barqueiros
do Volga quem é Vladimir Mayakovski?

Mayakovski de blusão malmequer rondando o 
Kremlin
perpetuamente sem nunca mais ser rendido.

Pelo Mayakovski os poderosos escusam que não são 
adulados.
Militante é militante coerência é coerência servilismo 
é servilismo.

Depois vai-se embora,
atormentado, mas bancando o gaiato
e diz a alguém que passa:

Não tens mais medo, hein?”

é porque alguém precisa delas.

que sobre todos os tetos, cada noite,
uma única estrela, pelo menos, se alumie.

Vladimir Mayakovsky

Poemas de escritores moçambicanos dedicados a Mayakovisky

Possível é Mayakovski dedicar um único verso ao 
monge Rasputine?
Camarada Lénine dá razão ao poeta Vladimir May-
akovski
nas horas de trabalho fazem reuniões a mais
e na festa das condecorações está Vladimir Mayak-
ovski
no rol dos raros privilegiados camaradas...

Vladimir Mayakovski militante comum da base
sem o respectivo cartão de membro numerado

do verdadeoiro Partido do Povo.

No incompreendido último poema do seu punho
uma única vez lírico bem modesto
sublimando a mais dogmático
bala de classe
Mayakovski
injusto

 José Craveirinha




