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-À hora do fecho, a antiga PM tinha reunido os 20 proponentes, enquanto 
Aires Ali lutava ainda para conseguir tal número. Mas consta que o actual 
Ministro da Defesa leva vantagem 
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E o candidato é...

Tal como era esperado, a 

poderosa Associação dos 

Combatentes da Luta 

de Libertação Nacional 

(ACLLN) exigiu mais pré-candi-

datos para as presidenciais de 15 

de Outubro e a reestruturação do 

secretariado do partido, que poderá 

passar pela queda do polémico Se-

cretário Geral, Filipe Paúnde.

O processo da escolha do candidato 

da Frelimo às eleições presidenciais 

de Outubro foi ensombrado pela 

polémica gerada por Filipe Paúnde, 

que defendia que o Comité Central 

devia limitar-se a eleger um entre 

os três pré-candidatos propostos 
pela Comissão Política. Paúnde 
foi quem teve de “dar a cara” pelo 
grupo acantonado em torno de Ar-
mando E. Guebuza.
Depois da reunião dos veteranos da 
luta de libertação nacional realizada 
no último fim-de-semana, há agora 
muitas dúvidas que Guebuza con-
siga impor o seu candidato para as 
eleições presidenciais e para o pe-
ríodo de transição até 2017, teori-
camente ano do próximo congresso 
da Frelimo.
Mas, a maior parte dos cenários 
políticos que se colocaram até esta 
quinta-feira, data do arranque da 
reunião do Comité Central, têm 
em comum, para já, a permanência 
de Armando Guebuza, num lugar 
central de poder, continuando a 
exercer, como líder da Frelimo a 
influência sobre o sucessor, embo-
ra agora muito enfraquecida e sem 
a tonalidade da versão musculada 
“Putin/Medvedev”. Para já, Filipe 
Paúnde, SG da Frelimo e um dos 
colaboradores-chave de Arman-
do Guebuza desde Novembro de 
2006, poderá ser sacrificado pelo 
grande líder e arcará com todas as 
culpas da actual situação sombria 

na Frelimo. Paúnde, que aparente-

mente saiu reforçado do congresso 

de Muxara, está também em clara 

rota de colisão com Edson Macu-

ácua, um outro fiel colaborador de 

Armando Guebuza, também ele 

sob fogo cerrado por se pensar que 

inspira os ataques anónimos e com 

pendor racista contra quadros his-

tóricos da Frelimo e, ultimamente, 

contra colunistas e comentadores 

televisivos. 

-
dor
Tal como o SAVANA havia antes 

avançado (ver SAVANA 1044 pá-

gina 12), logo que a CP anunciou 

os seus três pré-candidatos, mem-

bros influentes da ACLLN solici-

taram um encontro com Guebuza. 

No referido encontro, eles terão 

tentado convencer o Presidente da 

necessidade de não limitar as esco-

lhas aos três nomes, mas que de-

veria ser aberta a possibilidade de 

outros interessados. 

lítica da Frelimo”.

Segundo os combatentes, há a ne-

cessidade de um “candidato for-

te” para derrotar a oposição logo 

na primeira volta, ou seja derrotar 

em Outubro Afonso Dhlakama e 

Daviz Simango, os potenciais can-

didatos da Renamo e do MDM 

(Movimento Democrático de Mo-

çambique).

Ao que o SAVANA apurou, tal 

como Jorge Rebelo foi decisivo no 

afastamento de Joaquim Chissano 

como candidato da Frelimo em 

2004, abrindo as portas à ascensão 

de Guebuza, o “grupo dos generais 

veteranos”, entre eles o Major-Ge-

neral na reserva, João Facitela Pe-

lembe e João Américo Pfumo, fo-

ram cruciais na reunião da ACLLN 

do último fim-de-semana. Segun-

do as nossas fontes, Pelembe fez 

uma intervenção chave que obri-

gou a actual direcção do partido a 

abrir espaço para a emergência de 

mais candidatos. É preciso notar 

que Pelembe, autor do livro “Lu-

tei pela Pátria: Memórias de Um 

Combatente da Luta de Libertação 

Nacional, é um dos subscritores 

(número 13) da carta impugnação 

aos pré-candidatos. A referida car-

ta é igualmente subscrita, entre ou-

tros, por Pascoal Mocumbi, Graça 

Machel e António Hama Thai. Ao 

que o SAVANA apurou, depois de 

várias tentativas divisionistas em 

relação aos subscritores da carta 

ao Comité de Verificação, foi dado 

provimento esta semana (e já de-

pois da reunião da ACLLN) aos ar-

gumentos da carta pondo em causa 

a “exclusividade” das candidaturas 

propostas pela CP. 

De acordo com os combatentes, o 

tal “candidato forte” deverá mostrar 

qualidades para “pacificar” os círcu-

los eleitorais da Zambézia e Nam-

pula, por sinal os maiores do país 

e onde a oposição mostrou ganhos 

significativos nas autárquicas. O 

Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM) ganhou três das 

quatro principais cidades do país e 

mostrou pujança em cidades como 

Maputo, Matola e Chimoio.

Em conferência de imprensa na 

manhã desta quarta-feira, Damião 

José, o diligente Secretário para 

a Mobilização e Propaganda da 

Frelimo, fez notar que as eventuais 

novas candidaturas que poderão 

emergir no decurso da reunião do 

CC devem ser suportadas por pelo 

menos 20 membros daquele órgão 

e com quotas em dia. Ao SAVANA 

fizeram notar que a ACLLN não 

endossou os três candidatos, mas 

não tomou este posicionamento 

público para não enfraquecer ainda 

mais a posição de Guebuza. Até ao 

fecho da presente edição soubemos 

que Luísa Diogo já tinha conforta-

velmente reunido os 20 proponen-

tes enquanto Aires Ali lutava ainda 

para conseguir tal número.

Damião José confirmou igualmen-

te que a direcção do partido aco-

lheu a proposta dos combatentes 

para abrir espaço para mais can-

didatos, mas foi cauteloso quando 

questionado se o mesmo aconteceu 

com a proposta da necessidade de 

restruturar o secretariado.

“Nós como membros do secretaria-

do cumprimos apenas as orienta-

ções vindas da direcção do partido”, 

frisou José. Mas, ao que o SAVA-

NA apurou, foi tomada a decisão 

de se exonerar todo o secretariado 

em bloco, mas a decisão só será 

anunciada no CC.

À hora do fecho, os dois conten-

dores fortes para a escolha no CC 

eram Luísa Diogo, a antiga primei-

ra-ministra (reúne apoios de alguns 

sectores de contestação a Guebuza) 

e Filipe Nyussi, actual ministro da 

Defesa, num cenário em que o ac-

tual primeiro-ministro Alberto Va-

quina e o ministro da Agricultura 

“atiram a toalha ao chão” por não 

terem conseguido reunir uma base 

de apoio. 

Os sectores afectos ao presidente, 

que já mostraram na “guerra dos 

jornais” e dos “espaços televisivos” 

até onde podem chegar, têm vin-

do a ameaçar em surdina voltar a 

lançar uma campanha contra Luísa 

Diogo, em aspectos que, no passa-

do, forçaram a própria CP a posi-

cionar-se.

À boca da reunião, é ainda possí-

vel que se vá buscar um candidato 

“alternativo e consensual” que po-

derá sair do grupo Aires Ali, Edu-

ardo Mulémbwe e Manuel Tomé. 

A ideia prevalecente até ao início 

da reunião é a de não confrontar 

abertamente Guebuza, mas a de 

se encontrar “caminhos inclusivos” 

que não deixem ninguém de fora. 

O descalabro da “opção militar” e 

a aceitação liminar das propostas 

da Renamo sobre o pacote eleito-

ral são já um profundo revés para 

o actual presidente que está a ser 

forçado a negociar no limite a sua 

própria sobrevivência política pós-

-Outubro, num cenário que afaste 

os exemplos negativos das perse-

guições verificadas na Zâmbia e no 

Malawi. 

A apresentação do relatório da CP, 

do secretariado do CC, do desem-

penho do Governo e da bancada 

da Frelimo na Assembleia da Re-

pública, assim como a eleição do 

candidato presidencial às eleições 

de 2014 serão os principais pon-

tos da reunião que termina neste 

domingo na Matola. De acordo 

com uma resolução tomada na reu-

nião da ACLLN, todos os antigos 

detentores de cargos políticos e 

político-militares desde o tempo da 

luta armada deverão estar presentes 

na reunião do CC, mas à hora do 

fecho da nossa edição, havia ainda 

que clarificar se estas individualida-

des teriam direito a voto ou seriam 

apenas convidados. 

Candidato em “Presidência 
Aberta”?
O SAVANA apurou ainda que de-

verá ser usada a fórmula de 2002, 

onde o Secretário Geral do partido 

será o candidato às presidenciais. 

Na sua última presidência aberta 

que arranca em Março, Armando 

Guebuza deverá percorrer o país 

com o candidato presidencial da 

Frelimo, numa clara pré-campanha 

com recurso a fundos públicos. 

Na referida reunião, Guebuza 

terá aconselhado os emissários da 

ACLLN a levarem a cabo um pro-

cesso de consultas no seio da or-

ganização. Contudo, algumas das 

figuras solicitadas a darem as suas 

opiniões opuseram-se a este mé-

todo de consulta individual, subli-

nhando que o assunto deveria ser 

abordado colectivamente, ao nível 

dos legítimos órgãos da associação. 

Nesses encontros foram avançados 

os nomes alternativos de Aires Ali, 

Luísa Diogo e Eduardo Mulém-

bwe, estes dois últimos não colhen-

do as “boas graças” de Guebuza.

Foi dentro deste contexto que no 

último fim-de-semana se realizou 

uma sessão do Conselho Nacional 

da ACLLN, onde o assunto da in-

dicação do candidato da Frelimo e 

da reestruturação do secretariado 

do partido foram pontos fortes da 

agenda.

A estratégia dos combatentes cen-

trou-se na necessidade de despole-

tar um debate mais alargado sobre 

as candidaturas, onde num am-

biente mais abrangente se pudes-

sem auscultar mais sensibilidades 

no interior do partido.

Ao SAVANA, um dos antigos 

combatentes que tomou parte na 

reunião disse que os veteranos fi-

zeram notar que apesar do discurso 

oficial de uma vitória retumbante 

nas últimas autárquicas, estas elei-

ções mostraram que não é líquida 

a vitória da Frelimo em 2014, dada 

a mudança de candidato, o desgaste 

imposto pela governação e a pró-

pria contestação em torno da figura 

de Guebuza. Foi dito que, em fun-

ção dos resultados das autárquicas, 

“é preciso seriedade na posição po-

Frelimo busca saída airosa
pré-candidatos, sobretudo, Luísa Diogo

Por Francisco Carmona
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Camaradas iniciam reunião do CC debaixo de muito nervosismo 
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Aos 78 anos de idade, mor-

reu, nesta terça-feira, no 

Instituto do Coração em 

Maputo, Mário Esteves 

Coluna (Monstro Sagrado) vítima 

de paragem cardiovascular. Coluna, 

que deu entrada naquela unidade 

hospitalar, no último domingo, não 

resistiu à doença que o atormentava, 

vindo a falecer dois dias depois. Na 

mesma terça-feira, o Monstro Sagra-

do recebeu a visita do Presidente da 
República, Armando Guebuza. Para 
já, o Governo garantiu organizar ce-
rimónias de Estado nesta sexta-feira 
em Maputo. 

Mário Coluna nasceu a 6 de Agos-
to de 1935, no distrito de Magude, 
província de Maputo. Ainda jovem 
começou a despontar no desporto 
sendo que aos 15 anos já era uma 
referência no futebol, jogando, simul-
taneamente, nos juniores do Grupo 
Desportivo de Lourenço Marques, 
actual Desportivo de Maputo e nos 
seniores do Clube João Albasine.
Desde logo, Mário Coluna mostrou 
as suas qualidades atléticas: foi cam-
peão de salto em altura, fixando uma 
marca de 185 centímetros. Praticava 
também pugilismo. 
A carreira dupla teve que ser in-
terrompida quando os dirigentes 
do Desportivo lhe impuseram que 
jogasse num só clube. Escolheu o 
Desportivo, que naquele ano acabou 
sendo campeão.
Em 1954, quando o Sporting de 
Lisboa veio jogar em Lourenço Mar-
quês, actual Maputo, defrontando 
a selecção da cidade, Mário Coluna 
fazia parte da equipa.
Os dirigentes  do Sporting ficaram 
impressionados e queriam recrutá-lo 
para jogar em Portugal.
O pai ficou escandalizado com a ideia 
de que o filho pudesse aceitar vestir 
a camisola dos rivais do seu Benfica. 
Sporting? Nunca! Foram alertados 
os dirigentes encarnados que apres-
saram a fazer um contrato ao jovem 
Coluna que, com 19 anos incomple-
tos, envergou a camisola encarnada, 
dos seus sonhos e do pai. Na altura, a 
selecção portuguesa estava em refor-
mulação profunda. 
Coluna chegou em simultâneo com o 
treinador brasileiro Otto Glória (ou-
tra mítica figura do futebol mundial), 
encarregue de a transformar numa 
equipa vencedora. 
Mais dois moçambicanos faziam 
parte dos seleccionados, Costa Perei-
ra e Arnaldo. No ano seguinte, Mário 
Coluna tornou-se capitão e o ponto 
de referência da selecção. Coluna deu 

continuidade às proezas de Mata-

teu, e a partir de então torna-se no 

“Monstro Sagrado”.    

Coluna representou o mítico Benfica 

dos anos 60 do século passado (XX), 

vestiu a camisola por 715 vezes, en-

tre 1954 e 1970, tendo conquistado 

10 campeonatos nacionais, seis Taças 

de Portugal, duas Ligas dos Campe-

ões Europeus (que então chamava-se 

Taça dos campeões).

Marcou 150 golos de “águia ao pei-

to” a cerca de 50 adversários e está 

no top-20 da história dos goleadores 

de sempre do Clube, ocupando a 14ª 

posição.  

Mário Esteves Coluna foi Sócio de 

Mérito do Benfica há 48 anos e foi 

galardoado com a Águia de Ouro. 

Até sempre grande capitão

Pela selecção nacional de Portugal 

efectuou 57 jogos e marcou oito go-

los. Foi capitão da equipa das quinas 

no Mundial de 1966, em que con-

quistou o terceiro lugar e a única 

melhor classificação de Portugal nos 

mundiais.

Depois de deixar os encarnados, ali-

nhou pelos franceses do Olympique 

de Lyon e pelo Estrela de Portalegre, 

clube no qual terminou a carreira.

Em Moçambique, Mário Coluna foi 

o primeiro campeão nacional pós-

-independência, em 1976 no coman-

do do Textáfrica do Chimoio. No 

seu percurso foi igualmente campeão 

pelo Ferroviário de Maputo e ainda 

seleccionador nacional e presidente 

da Federação Moçambicana de Fu-

tebol.

É considerado um dos 100 melhores 

jogadores do século XX, pela FIFA.

Reacções
Enquanto isto, várias personalidades 

da arena desportiva e política, nacio-

nais e internacionais, reagiram a esta 

perda. 

Fernando Sumbana Júnior, Ministro 

da Juventude e Desporto, diz que a 

notícia da sua morte deixou-lhe em 

estado de choque. 

Sumbana afirmou: “custa perder em 

menos de dois meses duas figuras 

como Eusébio e Coluna, mas acredi-

to que o exemplo deles vai ser muito 

bom para a nossa juventude”.

Sumbana diz, igualmente: “Mário 

Coluna não é só uma referência de 

Moçambique, é uma figura de di-

mensão Mundial. Após a indepen-

dência, pegou na bandeira, veio para 

Moçambique para ajudar o país e o 

desporto em particular. Foi treinador, 

fez bom trabalho nos clubes e como 

dirigente, em especial como presi-

dente da Federação Moçambicana de 

Futebol, ajudando a abrir as portas de 

Moçambique ao Mundo”, comentou 

Sumbana. 

Sumbana afirmou ainda: “o governo 

moçambicano assumiu a responsa-

bilidade de organizar as cerimónias 

fúnebres de Mário Coluna, classifi-

cando-as de “Acto de Estado”.

Segundo João Chissano, selecciona-

dor nacional, perder Mário Coluna “é 

uma grande tristeza pelo facto de se 

perder, não apenas uma grande figura 

do futebol, mas também um Mons-

tro Sagrado do futebol, um homem 

único”.

Chissano diz, igualmente, que Mo-

çambique perdeu o “maior expoente 

do seu futebol, pelo facto de ter con-

tribuido muito para o desenvolvi-

mento do nosso futebol, como trei-

nador (foi meu treinador na selecção 

nacional) e até dirigente, apoiando na 

criação de uma academia de futebol”.

Chissano afirma ainda que a diferen-

ça existente entre Mário Coluna e os 

restantes jogadores, em particular da 

actualidade, é o facto de ter sido um 

homem de uma técnica impressio-

nante, de uma mentalidade forte, de 

ideias bem vincadas e que substituía 

o treinador no campo”.

Chissano recorda que Mário Coluna 

tornou-se capitão do Benfica, Portu-

gal e do mundo durante um período 

em que a segregação racial era maior, 

principalmente devido à colonização. 

Por isso, o seleccionador nacional 

explicou: “o legado deixado por ele 

é de perseverança, de liderança e de 

educador”. 

Em relação à heroicidade de Coluna, 

João Chissano argumentou: “Mário 

Coluna é um herói nacional e se o 

seu corpo for depositado na cripta 

da Praça dos Heróis Moçambicanos, 

não surpreenderá a ninguém”.

Para que se preserve a vida do Mons-

tro sagrado, João Chissano recomen-

da que se recolhe todos os arquivos 

existentes dele, desde os existentes 

em Moçambique até Portugal, de 

modo que se elabore uma biografia 

enorme e rica sobre a sua vida e obra.     

Por sua vez, Luís Filipe Vieira, Presi-

dente do Sport Lisboa e Benfica, clu-

be onde Coluna se notabilizou, numa 

mensagem publicada no site do seu 

clube, afirmou: “não é fácil despedir-

mo-nos de alguém a quem a vida já 

consagrou entre os maiores. Alguém 

cujo percurso de vida é único e cujo 

legado irá perdurar muito para além 

dele. Dizem que quando nascemos, 

nascemos todos iguais. Mentira! Co-

luna nasceu diferente, para melhor, 

para bem melhor. Foi e será sempre 

um génio que engrandeceu o futebol 

e projectou o Sport Lisboa e Benfica 

para uma dimensão mundial. 

O exemplo de Mário Coluna não é 

apenas património do Benfica, é pa-

trimónio do futebol, a pátria onde 

verdadeiramente Coluna sempre es-

teve mais à vontade.

Coluna ganhou em vida a admiração 

daqueles que tiveram o privilégio de 

o ver jogar, mas ganhou, igualmente, 

o respeito e o reconhecimento de to-

dos quantos, não tendo tido a opor-

tunidade de ver o seu futebol, sabem 

por relatos e testemunhos que ele foi 

dos maiores talentos da sua geração.

Obrigado, Coluna! Por tudo o que 

nos deixaste.

Coluna estará sempre connosco. Es-

tará presente nos nossos dias porque 

ganhou esse direito, com o seu exem-

plo e com as suas conquistas. Até bre-

ve, Coluna”, disse Vieira.

Fernando Gomes, Presidente da 

Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF), elogiou Coluna, apelidando-

-o como Monstro Sagrado do fute-

bol português e de grande capitão da 

selecção.

“É um dos monstros sagrados do 

futebol português, que marcou uma 

época. Foi um vulto do futebol na-

cional, que teve uma expressão muito 

acima da média e foi o grande capitão 

da selecção naquela década dourada 

em que Portugal conquistou, com 

brilhantismo, o terceiro lugar em In-

glaterra”, frisou Gomes. 

Toni, uma das glórias do Benfica, la-

mentou a perda de duas grandes figu-

ras do futebol encarnado e do mundo, 

em menos de dois meses.

“No espaço de dois meses, a perda 

de Eusébio e agora Mário Coluna é 

uma hora de profunda tristeza”, disse 

em declarações à rádio portuguesa, 

Antena 1, frisando que o futebol fica 

mais pobre com a despedida de Má-

rio Coluna.

Por sua vez, o Sporting Clube de 

Portugal, rival lisboeta de Benfica, 

apresentou as suas condolências à fa-

mília e amigos de Coluna.

“O Sporting Clube de Portugal ma-

nifesta o seu profundo pesar pela 

morte de Mário Coluna, um símbo-

lo do desporto nacional. À família e 

amigos de Mário Coluna, o Sporting 

Clube de Portugal apresenta os seus 

sentidos pêsames”, pode ler-se no site 

oficial do clube.

A Federação Internacional de Fu-

tebol Associado (FIFA) juntou-se 

também ao mundo, na homenagem 

ao Mário Coluna.

Através de comunicado, divulgado no 

seu site oficial, a FIFA descreve a tra-

jectória de Coluna desde o seu nas-

cimento até a sua morte, destacando 

o bairro em que cresceu, Alto Maé, 

como sendo o bairro dos craques pelo 

facto de terem nascido também Ma-

tateu e Hilário.

Eusébio e Mário Coluna com a taça dos clubes campeões europeus

Bobby Charlton (Manchester United) com Mário Coluna, o grande capitão do 
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O 
exército e os homens 

armados da Renamo 

voltaram a trocar tiros, 

na segunda-feira, nas 

encostas da Serra da Gorongo-

sa, onde se supõe esteja o líder, 

Afonso Dhlakama.

No ataque, um militar morreu e 

13 ficaram feridos, quatro dos 

quais com gravidade.

Os confrontos da Serra de Go-

rongosa verificam-se dias depois 

dos deputados da Frelimo e da 

Renamo, dois partidos ora em 

conflito, trocarem abraços na As-

sembleia da República, pela apro-

vação consensual da Lei Eleitoral, 

cujo desencontro deslizou o país 

ao conflito político-militar.

Segundo apurou o SAVANA, 

o confronto começou quando a 

guarda presidencial do líder da 

Renamo, “repeliu um avanço” do 

exército às encostas da serra da 

Gorongosa, onde se pensa esteja 

fugitivo desde Outubro, Afonso 

Dhlakama, tendo os combates se 

estendido até à vila, em persegui-

ção, durante o recuo dos militares.

Um camião do exército, abando-

nado pelos militares, foi incen-

diado durante o combate, tendo 

os militares recuado estrategica-

mente a pé para a vila sede do 

distrito de Gorongosa, onde in-

tensos disparos no interior dos 

bairros, sobretudo Mapombwe, 

na estrada que liga Satunjira a 

vila, voltaram a ser ouvidos. Não 

houve baixas civis.

“Os ataques começaram na zona 

de Nhataca e Monequera, a 12 

quilómetros da vila e no princí-

pio da noite, de segunda-feira, os 

tiroteios chegaram a vila, o que 

fez com que a população fugisse 

desesperada e desnorteada para 

riachos ou lojas”, disse Daniel 

Missasse, morador da zona.

Os militares feridos deram entra-

da no Hospital distrital de Go-

rongosa, que durante a noite de 

segunda-feira ficou cercado pelo 

exército. Outros militares foram 

transferidos para os Hospitais 

Central da Beira  e provincial de 

Chimoio.

“Há muitos militares feridos no 

hospital. A população está toda 

dispersa porque os combates che-

garam a vila da Gorongosa. Os 

poucos na rua andam assustados”, 

descreveu um jornalista da rádio 

local, horas depois dos confron-

tos.

“Há um militar morto e quatro 

feridos gravemente durante a 

emboscada que o grupo sofreu”, 

confirmou uma fonte hospitalar, 

que pediu anonimato, asseguran-

do que todos foram atingidos em 

várias partes do corpo por balas.

Esta nova ofensiva reacende o 

conflito político-militar, após al-

gumas semanas de uma espécie 

de “tréguas”, que afecta Moçam-

bique e que já causou dezenas de 

mortes e milhares de refugiados.

“Não foi um susto para menos, 

estávamos sentados a conversar 

e de repente os tiros vinham de 

todos os lados, não deu para en-

tender se era inimigo ou militares 

a dispararem, só deu para carre-

gar as crianças e descer no riacho 

para esconder”, contou Trucida 

Lavo, um residente local.

Um deslocado de guerra, no 

bairro de reassentamento, con-

tou que os tiros lhe surpreende-

ram enquanto visitava uma avo, 

no bairro Mapomwe, onde ficou 

longamente na escola local para 

ser atribuído o talhão para morar.

“Peguei minha avó placamos até 

no interior da casa, quando acal-

mou um pouco corremos para o 

sou o governo de ter mandado 

lançar roquetes para Serra da Go-

rongosa alegando que estava a re-

taliar as provocações dos homens 

armados da Renamo.

Gorongosa volta aos tiros
Por André Catueira

riacho, porque era o sentido que 

muitos iam, mas a esta altura o 

bairro já estava deserto”, precisou 

Guedes Zeca.

Há duas semanas a Renamo acu-

Na passada sexta-feira, a Polícia de Inhamba-

ne reivindicou ter capturado sete homens arma-

dos da Renamo, transportados numa camione-

ta, e apreendeu 15 armas, desmontadas, e mais 

de 2.500 munições, material escondido em sacos de milho. 

Segundo a Polícia, as armas, que eram transporta-

das para Maxixe, onde deveria ser montada uma po-

sição de homens armados, saíram do arsenal da Go-

rongosa e passaram por Chimoio, a caminho do sul. 

A Polícia afirma que os detidos tinham uma logística de 15 

mil meticais  para se alojarem em hotéis até à entrega das ar-

mas a um outro grupo que já se tinha instalado no “coração de 

Inhambane”.

No entanto, o delegado político da Renamo em Manica ne-

gou nesta terça-feira que a logística de homens armados es-

teja a ser organizada a partir daquela província, salientando 

que existe uma ala que trata da componente militar no partido. 

“A logística nunca foi preparada a partir de Manica e fi-

quei surpreso com as informações que os homens da Re-

namo detidos em Inhambane eram naturais de Chimoio, 

porque a alçada militar é tratada noutros fóruns”, declarou 

Sofrimento Matequenha, delegado da Renamo em Manica. 

Polícia apreende 
armas da Renamo
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Madrinha de casamento 

de Josina e Samora 

Machel, primeiro Pre-

sidente moçambicano, 

Marina Pachinuapa diz que o fer-

vor revolucionário levou a comba-

tente a ignorar os apelos para que 

cuidasse da saúde, preferindo voltar 

as suas atenções à assistência aos 

órfãos de pais mortos durante a 

guerra anti-colonial.

Veterana da luta de libertação na-

cional e coronel na reserva, Marina 

Pachinuapa relatou trechos da vida 

da “heroína-mor” da luta contra o 

colonialismo, quando proferia uma 

palestra sobre “O papel da socie-

dade civil na edificação da unida-

de nacional”, para uma audiência 

constituída por funcionários da 

Autoridade Tributária. 

“Josina tinha todas as condições 

para curar a sua doença, mas foi 

negligente. Não obedeceu à dieta 

alimentar e outras recomendações 

prescritas pelos médicos, por via 

disso, o seu estado de saúde foi se 

agravando até à morte”, descreveu 

Marina Pachinuapa, membro do 

Destacamento Feminino (DF), o 

braço feminino da Frente de Liber-

tação de Moçambique.

Josina Machel, cuja data da morte, 

07 de Abril, foi declarada Dia da 

Mulher Moçambicana e feriado 

nacional, estava empenhada no am-

paro aos filhos dos combatentes ao 

ponto de descuidar da sua própria 

saúde, lembrou Marina Pachinua-

pa.

Negou continuar os estu-
dos
“Por diversas vezes, aconselhei a 

minha afilhada de casamento a se-

guir os estudos, visto que já tinha 

uma base académica diferente de 

nós, não aceitou”, disse Pachinuapa, 

dando o testemunho da devoção da 

“heroína” à causa da independência.

Segundo a coronel na reserva, a fa-

lecida mulher do malogrado “fun-

dador da Nação moçambicana” 

declinou conselhos do primeiro 

presidente da Frelimo, Eduardo 

Mondlane, no sentido de continu-

ar os estudos, uma vez que já tinha 

uma instrução que lhe colocava em 

melhor posição de prosseguir com 

a formação académica.

Segundo Marina Pachinuapa, Jo-

sina Machel chegou a recusar uma 

bolsa de estudos para a Suíça suge-

rida por Eduardo Mondlane. 

A paixão dela eram as crianças do 

Centro Infantário de Nangade, 

província de Cabo Delgado, um 

baluarte da Frelimo durante a guer-

ra contra o regime colonial portu-

guês, assinalou Marina Pachinuapa.

A palestrante referiu que quando 

Josina contraiu o matrimónio com 

Samora Machel, em 1969, já não 

era muito saudável. Foi submetida 

a tratamento, incluindo uma deslo-

cação a Moscovo, capital russa, para 

receber assistência médica.

Com uma prescrição médica que 

exigia uma dieta especial, Josina 

Machel preferiu manter a simpli-

cidade no menu, por não querer se 

sentir uma privilegiada num con-

texto em que os seus meninos vi-

viam da frugalidade própria de um 

movimento de guerra. 

“Josina afirmou que não tinha co-

ragem de seguir uma dieta especial 

enquanto as crianças tinham que 

comer coisas diferentes”, recorda 

Marina Pachinuapa. 

A combatente recordou a dureza da 

resistência contra o regime colonial 

português, invocando o espírito de 

entrega, dedicação e militância dos 

moçambicanos para acabar com a 

dominação colonial. 

“Nada foi fácil, houve muitas mor-

tes durante a guerra, gente detida 

e torturada até à morte pelos co-

lonos, mas nada disto fez com que 

os moçambicanos desistissem da 

luta, porque o objectivo central era 

libertar a pátria”, enfatiza Marina 

Pachinuapa.

“Se eu morrer, é pela libertação da 

pátria, e a cor vermelha patente na 

bandeira nacional é o meu sangue. 

Por isso pegue na arma e continue”, 

era, de acordo com a também “he-

roína”, o espírito de que estavam 

imbuídos os combatentes da Freli-

mo na guerra contra o colonialismo 

português.

Marina Pachinuapa conta que o 

envolvimento das mulheres na 

guerra anti-colonial marcou um 

rompimento de um tabu secu-

lar, uma vez que a arte militar era 

vista até então como um território 

masculino e vedado ao “sexo fraco”, 

como era desdenhosamente tratada 

a mulher.

Mais do que a decisão política to-

mada pela liderança da Frelimo 

para a participação das mulheres 

em acções militares, para Mari-

na Pachinuapa a viragem deu-se 

quando ela e mais oito raparigas 

foram sujeitas a três meses de for-

mação político-militar, após ingres-

sarem na organização em 1964.

Porém, antes da formação militar, 

Pachinuapa trabalhou como co-

missária política, com a tarefa de 

explicar à população de localidades 

de Cabo Delgado os objectivos da 

guerra. 

Foi durante os treinos militares que 

Marina Pachinuapa conheceu Josi-

na Machel, ficando-lhe logo a im-

pressão de ter estado em presença 

de uma jovem destemida, disposta 

a tudo pela libertação do seu povo

Farra na morte de Mondla-
ne
A coronel também se debruçou so-

bre a cronologia da morte de Edu-

ardo Mondlane. O II Congresso da 

FRELIMO, que teve lugar em Ju-

lho de 1968 em Matchedje, Niassa, 

foi o ponto de partida das turbu-

lências no seio da Frente.

Lázaro Nkavandame, que era até 

então um quadro destacado da 

guerrilha, não foi eleito para par-

ticipar no congresso e insatisfei-

to, mobilizou uma rebelião contra 

todas as decisões saídas da magna 

reunião.

Entre as decisões que Nkavandame 

odiou, a que mais o deixou irado foi 

a reeleição de Eduardo Mondlane 

para o cargo de presidente da FRE-

Josina Machel negligenciou a doença por causa dos órfãos 
– diz Marina Pachinuapa

Argunaldo Nhampossa

LIMO, conta Marina Pachinuapa.

Acantonou um grupo de guerri-

lheiros na zona fronteiriça entre 

Moçambique e Tanzânia, para ac-

ções de retaliação contra a sua ex-

clusão do Congresso. 

Para Marina Pachinuapa, as acções 

de Lázaro Nkavandame era o pre-

núncio de que já tinha sido aliciado 

pelo regime colonial português. Ele 

e os seus seguidores terão alegada-

mente festejado com antecedência, 

na noite de 2 de Fevereiro de 1969, 

com comeretes e beberes a morte 

de Eduardo Mondlane, que se veio 

a verificar no dia seguinte.

Depois disso, a Frente elaborou 

uma lista dos traidores que deviam 

ser abatidos, pois estavam desali-

nhados com os objectivos reais da 

libertação da pátria, recordou Ma-

rina Pachinuapa.    

Para a activista da independência 

nacional, o desvio de Nkavandame 

da “linha correcta” é o exemplo a 

não seguir por parte dos funcioná-

rios da  AT, tendo em consideração 

o contacto que estabelecem no seu 

dia-a-dia.

Os funcionários do Estado, aconse-

lha Marina Pachinuapa, devem se-

guir a lição de resistência da FRE-

LIMO à infiltração de agentes do 

regime colonial na organização.

Ile
c 
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Marina Pachinuapa palestrando na da Autoridade tributária

Josina Machel
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Volvidos sete anos após 

a mineradora irlandesa 

Kenmare ter retirado 146 

famílias da área onde ex-

trai areias pesadas, na localidade de 

Topuito, distrito de Moma, provín-

cia de Nampula, parte dos cam-

poneses reclama agora a devolução 

de terra ocupada pela companhia, 

queixando-se de os novos cam-

pos serem improdutivos e estarem 

longe das suas casas.

Os camponeses estão também 

frustrados pelo facto de as promes-

sas de emprego que surgiram com a 

presença da Kenmare em Topuito 

não se estarem a concretizar.

Topuito, a 250 quilómetros da cap-

ital da província de Nampula, tem 

condições para ser a terra do maná. 

Mas, por enquanto, apenas para a 

multinacional irlandesa Kenmare. 

É de lá que tira as areias pesadas 

que dão zircão, rutilo e ilmenite, 

matérias-primas muito procuradas 

pela grande indústria metalúrgica.

A degradação que salta à vista à 

entrada de Topuito oculta a fortuna 

da região. A chegada ao local faz-se 

por estradas de terra batida esbu-

racadas. 

Mas é o espectro de fome que mais 

apoquenta as famílias retiradas dos 

campos ricos em areias pesadas. As 

mais de 146 famílias deslocadas do 

povoado de Namalope dizem que 

na área onde foram reassentadas 

não conseguem tirar as mesmas 

quantidades de alimentos que al-

cançavam antes.

Alberto Gomes, 36 anos, pai de 

nove filhos, viveu sempre de agri-

cultura e pesca. Mas com a chegada 

da Kenmare algo mudou, porque 

lhe foi atribuído em Nathaca um 

espaço menor que o que tinha an-

tes.

“Não consigo ter os mesmos níveis 

de produção como no passado”, diz 

Gomes. 

A sobrevivência para a família 

Gomes ficou mais difícil, porque 

já não pescam a mesma quantidade 

como antes. 

Também Amaral Paulo, 35 anos, 

viveu sempre de agricultura e pesca. 

Beneficiou dos projectos de respon-

sabilidade social implementados 

pela Kenmare, associando-se a uma 

organização local que fornece ovos 

a empresa Irlandesa. É igualmente 

dono de uma barraca, mas não es-

conde a frustração de não poder 

contar com um espaço maior para 

o que mais precisa de fazer para se 

alimentar, a agricultura.

Vamos devolver 25 hecta-
res por ano - Kenmare
Enoque Vicente, director Ambi-

ental da Kenmare, diz que as rec-

lamações que estão a surgir em 

torno de terras são do conhecimen-

to da empresa. Para responder às 

queixas, já foi esboçado um plano 

contínuo de devolução ao Estado, 

para distribuição pelas populações.

Segundo Vicente, após a extracção 

dos minérios no subsolo a uma pro-

fundidade de cerca de 20 metros, 

segue-se um trabalho de reposição 

de solos com areias extraídas, mé-

todo que vai evitar crateras na zona 
de exploração. 
De seguida, há um processo de re-
posição de vegetação e a minerado-
ra dispõe de uma estufa de plantas, 
podendo recorrer-se a fertilizantes, 
caso sejam detectados problemas 
no crescimento das plantas.
“A mineração da Kenmare é natural 
e não envolve produtos químicos, 
assim a reposição de solos não traz 
problemas para o crescimento das 
plantas, ou seja, são remotas as pos-
sibilidades de uso de adubos para 
tornar as terras férteis”, afirmou o 
director Ambiental da Kenmare.
De acordo com Enoque Vicente, 

existem cerca de 100 hectares de 

terra minerados. A empresa en-

trou para a fase final de reposição 

e monitoramento da qualidade de 

solo, visando a devolução às comu-

nidades.

Em Junho do ano passado, iniciou 

o processo de devolução das terras, 

tendo sido entregues 12 hectares, 

que vão passar para 20 hectares, nos 

próximos tempos.

Na mesma ocasião, o ambientalista 

assegurou que, apesar ser uma op-

eração a céu aberto, as populações 

que residem ao redor da mina não 

correm perigo de poluição ambien-

tal.

Todos querem trabalho na 
mina 
Além da questão da terra, outro 

motivo de descontentamento é o 

elevado nível de desemprego que 
grassa em Moma. Com a Kenmare, 
os habitantes do distrito, princi-
palmente os de Topuito, estavam 
convencidos que a falta de ocu-
pação fosse um problema do pas-
sado. Mas a realidade mostra que é 
um flagelo que está muito longe de 
ser ultrapassado, devido ao número 
limitado de vagas de que a empresa 
dispõe e pela fraca qualificação da 
mão-de-obra local para o tipo de 
serviços executados na empresa.
Gabriel Terento, secretário do 
bairro Nathaca, apesar de louvar 
as obras edificadas pela Kenmare, 
como é o caso de escolas primárias 
completas, postos de saúde e ab-
ertura de furos de água, acusa a em-
presa de não estar a cumprir o que 
prometeu. 

Terento aponta que a mineradora 

disse que iria dar emprego aos jo-

vens, mas está a recrutar poucos e 

pede para que sejam levados mais 

jovens.

Isamel Hassane, 28 anos, recebeu 

um financiamento de 65 mil metic-

ais, para abrir um negócio e deverá 

devolver este montante sem taxas 

de juros. 

Até ao momento diz ter devolvi-

do 10 mil meticais e não sabe até 

quando deverá liquidar a sua divida. 

Mesmo com esta fonte de rendi-

mento, Hassane ainda sonha em 

conquistar uma vaga na Kenmare, 

pois tanto a direcção da empresa 

como as autoridades locais asse-

guraram que não faltaria emprego 

aos jovens de Moma. Confrontado 

com as queixas, Caetano Amurane, 

director dos recursos humanos, 

refere que seria uma falsa promessa 

garantir emprego a todos os resi-

dentes nas comunidades que ro-
deiam a mina. 
“Para além do factor qualificação 
profissional, não há capacidade 
para tal”, justifica.
Segundo Amurane, para evitar o 
anterior cenário, em que muitos 
indivíduos iam amotinar-se na en-
trada dos escritórios da empresa 
clamando por uma vaga,  a Ken-
mare, em parceria com os secretári-
os dos bairros, elaborou uma lista 
de 27 mil potenciais candidatos a 
emprego .
A procura por uma vaga é tal 
que alguns candidatos instalaram 

residências nos arredores da mina 

para estarem listados, incluindo 

interessados originários de fora de 

Moma.

De acordo com o director dos Re-

cursos Humanos da Kenmare, os 

candidatos vão sendo contractados 

à medida das necessidades da em-

presa, sendo que a maioria entra 

para trabalhos casuais.

O método tem sido complexo, uma 

vez que os secretários dos bairros 

vêm pedindo alterações na lista, 

acrescentando candidatos, situação 

que tem suscitado especulações de 

nepotismo.  

Actualmente, a mina emprega cerca 

de 1.630 trabalhadores, dos quais 

170 estrangeiros (sul-africanos, 

australianos, indianos, britânicos, 

zimbabueanos, entre outros), sendo 

os restantes moçambicanos. 

Do total da mão-de-obra, 79 são 

mulheres, das quais cinco são es-

trangeiras. 

O responsável dos recursos hu-

manos apontou ainda que há um 

plano de capacitação de moçam-

bicanos a diversos níveis, para que, 

a partir de 2016, a operação seja 

gerida apenas por nacionais com 

excepção de alguns cargos de di-

recção.

Em sete anos, lucramos em 
dois
Gareth Clifton, director da Ken-
mare em Moçambique, refere que 
em 2013, a empresa registou um 
aumento de produção na ordem 
dos 22%; ou seja 23.951.200 ton-
eladas contra 19.588.800 toneladas 
verificadas em 2012.
Clifton considera que as operações 
da mineradora estão num bom 
caminho, apesar de em sete anos de 
produção terem começado a gerar 
lucros apenas em 2011 e 2012, que 
rondaram entre os 10 a 40 milhões 
de dólares. Em 2013, a actividade 
da Kenmare registou perdas. 
O director da Kenmare aponta 
como principais causas dos pre-
juízos, a baixa de preços de mi-
nérios no mercado internacional. 
Até ao final do ano passado, esta-
vam abaixo de 50%, dos máximos 
registados em 2012, isso aliado ao 
facto de a empresa estar numa fase 
de crescimento e ainda ter de recu-
perar as despesas de investimentos.
Segundo Gareth Clifton, o forne-
cimento de energia eléctrica para 
a produção ainda constitui um 
grande desafio para empresa, pois, 
até ao momento, tem se verificado 
interrupções.

Estão em curso trabalhos com a 

Electricidade de Moçambique 

(EDM), para se inverter a situação, 

adiantou Clifton.

Camponeses pedem devolução da terra atribuída à Kenmare

A desilusão na “terra prometida” de Topuito
Por Argunaldo Nhampossa, em Moma

Plataformas da Kenmare durante o processo de extracção de minérios concentrados

Alberto GomesAmaral Paulo

Enoque Vicente, director ambiental  
Kenmare

Gabriel Terento Isamel Hassane
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Caríssimo PCA. Espero que 

esta carta encontre V. Ex-

cia. de boa saúde. E, como 

estamos ainda no princípio 

do ano, quero aproveitar o ensejo para 

desejar-lhe um bom ano de 2014. 

Para mim este ano começou mal, 

muito por culpa da empresa que V. 

Excia. dirige, mas ainda assim desejo 

que tudo lhe corra pelo melhor. Pois, 

sempre admirei a sabedoria de Ma-

hatma Gandhi quando, entre outra 

coisas, alertava que “olho por olho e o 

mundo acabará cego”.

Quero pedir-lhe desculpas pela extre-

ma ousadia de escrever esta carta que 

poderá molestar V. Excia. com meras 

trivialidades. Penitencio-me também 

pelo facto do respectivo conteúdo ser 

aberto e público. Porém, as minhas 

suspeitas de que a mesma poderia ir 

parar directamente a um qualquer 

caixote do lixo, sem que V. Excia. 

chegasse a tomar conhecimento da 

sua existência, conjugado com o facto 

de V. Excia exercer um cargo público, 

numa empresa pública de relevante 

interesse social e o assunto nela foca-

do poder revestir interesse do público, 

levaram-me a optar por esta via.

Sou um dos milhões de afectados 

pelo apagão que flagelou o corredor 

da Beira (incluindo as cidades de Bei-

ra e Chimoio) durante 14 dias con-

secutivos e ininterruptos. Tal como a 

esmagadora maioria destes milhões 

de companheiros meus de infortúnio, 

quando o fornecimento de energia 

eléctrica melhorou um bocado (pois 

até hoje, dia que lhe escrevo, persis-

tem problemas sérios de restrições e 

cortes em toda a cidade e quando há 

fornecimento, este é parcial e defeitu-

oso), pensei em calar-me e em engolir 

mais este “sapo vivo”. Tanto mais que, 

como cliente da EDM há bastantes 

anos, e coagido a continuar a sê-lo 

devido ao seu carácter monopolista, a 

razão e a experiência anterior dizem-

-me que, infelizmente, continuarei 

a ser maltratado, desrespeitado e a 

assistir à degradação progressiva dos 

meus direitos mais elementares de 

cliente e consumidor por muitos mais 

anos. 

Contudo, esta postura passiva mudou 

radicalmente quando li a versão elec-

trónica do jornal “O País”, de 21 de 

Fevereiro corrente, e fui subitamente 

atraído por uma surpreendente no-

tícia com o título “EDM NÃO VAI 

INDEMNIZAR A NINGUÉM 

PELO APAGÃO NA BEIRA E 

CHIMOIO”. Lido o seu conteúdo, o 

qual considerei imediatamente intra-

gável, inaceitável e assombroso, carac-

terizado por um nível de arrogância 

que excede o imaginável, não conse-

gui resistir ao ímpeto de escrever-lhe 

esta missiva. 

Há-de convir comigo senhor PCA, 

que não é exigível ao comum dos 

mortais que se cale perante tão ultra-

jantes declarações proferidas insensi-

velmente contra milhões de cidadãos 

afectados severamente, muitos dos 

quais são concomitantemente clientes 

da empresa que V. Excia. dirige.

Quero assegurar a V. Excia. que nes-

ta Carta Aberta manifesto apenas os 

meus sentimentos e as minhas opini-

ões pessoais sobre este caótico assun-

to, no exercício pleno do meu direito 

constitucional à indignação (como 

manifestação prática de outros dois 

direitos igualmente constitucionais: 

o direito à liberdade de expressão e 

o direito à manifestação). Contudo, a 

minha fraca intuição diz-me - e ad-

mito poder estar errado - que milhões 

de vítimas silenciosas da EDM pode-

rão identificar-se de forma directa ou 

indirecta com algumas das posições 

pessoais que, através desta missiva, 

faço chegar a V. Excia.

Irei elencar, uma a uma, as afirmações 

que são atribuídas a V. Excia. na re-

ferida notícia e que motivaram esta 

reacção indignada da minha parte, a 

saber:

O apagão em Sofala e Manica é um 

caso de força maior, pelo que não há 

espaço para compensações.

Moçambique não é o único país onde 

há cortes generalizados.

O grande problema da rede eléctrica 

são as subestações onde não existem 

sistemas de redundâncias (equipa-

mentos que asseguram fornecimento 

em caso de avaria do sistema princi-

pal) em 95% delas, por serem muito 

caras.

Ou investimos 200 milhões de dóla-

res nas redundâncias e não expandi-

mos a rede eléctrica ou expandimos 

a rede eléctrica e não investimos nas 

redundâncias.

Entrarei de imediato na reflexão sobre 

cada uma das referidas declarações.

O apagão em Sofala e Manica é um 

caso de força maior, pelo que não há 

espaço para compensações.

Aqui, irei sem delongas dizer que não 

me parece que tenha ocorrido um 

caso de força maior e nem nada que se 

lhe assemelhe. Estou mesmo conven-

cido que V. Excia. quando recorreu a 

este argumento jurídico, fê-lo tendo 

perfeito conhecimento que o mesmo 

não se aplica ao caso concreto. 

Presumo também que não foi orde-

nado pelo órgão regulador nenhum 

inquérito rigoroso às circunstâncias 

em que tal avaria ocorreu e por certo 

que tal omissão motivou em V. Ex-

cia. o desejo de vir a público narrar 

a factologia que mais lhe convinha, 

para dar sustentação às posições des-

responsabilizantes que assumiu. Mas, 

mesmo assim, insisto que neste caso 

não existiu caso de força maior e nem 

a falta de dados mais concretos sobre 

o mesmo é impeditiva de chegar com 

facilidade a tal conclusão.

Um caso de força maior pressuporia 

sempre um facto proveniente de ter-

ceiros, ou de causa externa, imprevis-

ta, IMPREVISÍVEL e inevitável, que 

impedisse a EDM de cumprir com as 

suas obrigações para com os clientes. 

É imperioso questionar se a avaria de 

um transformador de uma subestação 

é para V. Excia. um facto imprevisí-

vel? Deve-se perguntar se os trans-

formadores não são equipamentos 

que avariam? Há que perscrutar como 

são geridos problemas similares, em 

outras latitudes, onde e quando os 

efeitos das mesmas não atingem esta 

dimensão calamitosa? 

Porém, a demonstração clara de que 

V. Excia., apesar de fazer uso da mes-

ma, estava consciente da falibilidade 

da tese da força maior, foi nos forne-

cida surpreendentemente pela mesma 

entrevista. Nesta, V. Excia. acabou 

por se contradizer e fulminou a tese 

da força maior que pretendia erigir.  

Isso aconteceu quando V. Excia. falou 

dos equipamentos de redundâncias 

(definindo-os como equipamentos 

que asseguram o fornecimento de 

energia eléctrica aos clientes em caso 

de avaria do equipamento principal) 

como solução para evitar os danos 

que foram provocados pela avaria do 

transformador. Ficou claro, pelas pa-

lavras de V. Excia., que os referidos 

equipamentos de redundâncias exis-

tem exactamente para precaver o caso 

de avaria do equipamento principal. 

Logo, a mera existência de equipa-

mentos de redundância pressupõe 

conceptualmente a possibilidade de 

avaria do equipamento principal.  

Com efeito, e dentro desta lógica de 

raciocínio, não se pode falar de impre-

visibilidade da avaria de um transfor-

mador na subestação e nem da inevi-

tabilidade dos efeitos do apagão que 

lesaram milhões de pessoas.

Seja, V. Excia. falou do caso de força 

maior para eximir a EDM das res-

ponsabilidades jurídicas que lhe são 

imputáveis. Mas, inadvertidamente, 

acabou fulminando a apressada tese 

da força maior com a explicação que 

deu sobre a necessidade de aquisi-

ção de sistemas de redundâncias que 

ajudariam a evitar danos aos clientes 

consumidores. 

É cristalino que se tudo ocorreu com 

tão elevado impacto lesivo foi por-

que a EDM, devido às suas próprias 

opções financeiras, não adquiriu os 

necessários equipamentos de redun-

dância para evitar ou mitigar as previ-

síveis consequências danosas de uma 

eventual avaria de um transformador. 

Talvez um incontornável inquérito, 

feito por um órgão sério, indepen-

dente e rigoroso, nos pudesse mostrar 

muito mais - Mas, para o efeito do 

afastamento da tese da força maior, 

as palavras de V. Excia. e as regras de 

experiência da vida são mais do que 

suficientes.

Contudo, mais grave do que a expli-

cação falaciosa e contraditória que V. 

Excia. deu, foi a sentença que em se-

guimento da mesma proclamou: não 

há espaço para indemnizações!

De ponto de vista constitucional, 

Moçambique é um Estado de Direito. 

Neste contexto, são os tribunais que 

na defesa dos direitos dos cidadãos e 

demais entidades decidem se há ou 

não obrigação de indemnizar  por 

causa de certo evento danoso como 

o que está em análise. As decisões 

dos referidos tribunais impõem-se a 

todos, incluindo o Estado e, por in-

crível que lhe possa parecer, também 

à EDM. Deste modo, só os tribunais 

é que deveriam sentenciar se no caso 

em apreço há ou não obrigação da 

EDM de indemnizar as suas vítimas.

É preciso muita arrogância e elevada 

consciência de impunidade para o 

PCA duma empresa pública, perante 

falhas graves na prestação dos servi-

ços objecto da sua actividade (públi-

ca), que causaram danos patrimoniais 

e morais incomensuráveis a milhões 

de pessoas singulares e colectivas, vir 

a público sentenciar que os clientes 

lesados terão que suportar por si os 

graves prejuízos que sofreram por-

que a “a EDM não vai indemnizar 

NINGUÉM pelo apagão na Beira e 

Chimoio”.

Moçambique não é o único país onde 

há cortes generalizados.

V. Excia. acha que a mera referência 

vaga e genérica a outros incumprido-

res é causa justificativa do incumpri-

mento de um contrato e com idonei-

dade para legitimar impunemente a 

lesão de milhões de pessoas? Será que 

V. Excia. admite que nos servirá de 

consolo esta comparação da qualida-

de e fiabilidade dos serviços prestados 

pela empresa que dirige com os exem-

plos que de forma imprecisa indicou? 

Gostaria de convidar V. Excia. a ser 

mais preciso e a dizer-nos se nos 

países que tomou por referência as 

circunstâncias do apagão foram simi-

lares às que vivemos ou se houve dife-

renças não devidamente explicitadas. 

Peço que V. Excia explique-me com 

algum detalhe em que país aconte-

ceu um apagão similar, com 14 dias 

de duração, envolvendo duas grandes 

cidades (sendo uma delas a segunda 

cidade do país) e quatro pequenas ci-

dades e vilas autárquicas, entre outros 

aspectos.

Caso V. Excia. encontre algum ou al-

guns casos similares pelo mundo fora, 

diga-nos se nesses mesmos países os 

milhões de lesados tiveram a paci-

ência de ouvir o mais alto dirigente 

da empresa lesante proclamar com o 

maior despudor que a avaria de um 

transformador consubstancia um caso 

de força maior e que os afectados de-

veriam suportar os danos sofridos na 

sua esfera patrimonial. Espero ainda 

que V. Excia. também diga se, nesses 

países em que alegadamente ocorreu 

um apagão com as mesmas caracte-

rísticas do que aconteceu no Corredor 

da Beira, o mais alto responsável da 

empresa pública faltosa manteve-se 

em funções.

O grande problema da rede eléctrica 

são as subestações e não existem sis-

temas de redundâncias em 95% das 

subestações, por serem muito caros.

Por estas palavras, acabou ficando ex-

plícito que os desastrosos efeitos do 

apagão não foram devidos a circuns-

tâncias imprevisíveis que consubstan-

ciassem força maior. É pacífico con-

cluir, através das próprias palavras de 

V. Excia., que os lesados pelo apagão 

no Corredor da Beira foram vítimas 

da incapacidade da empresa faltosa 

que, apesar de admitir ter problemas 

de vulto nas subestações, não dispõe 

de sistemas de redundâncias para pre-

venir ou minimizar lesões graves aos 

seus clientes.

Gostaria que V. Excia. ao menos ex-

plicasse o que é que eu, cliente da 

empresa, que pago toda a energia que 

consumo de forma antecipada, com-

pulsiva e integral (através do único 

sistema pré-pago que não tem alter-

nativas de pagamento), tenho que 

ver com isso? Porque é que o cliente 

pagador deve ser lesado e forçado a 

suportar na íntegra os danos sofridos 

com o apagão, quando os referidos 

danos são provocados por problemas 

associados à incapacidade da empre-

sa faltosa? Qual é a razão de justiça 

que impõe que seja eu, cliente, a ter 

de suportar os danos patrimoniais e 

morais resultantes das descritas insu-

ficiências?

V. Excia diz-nos que os equipamentos 

de redundância são caros. Porém, eu 

também digo que a energia eléctrica 

que V. Excia. me fornece é, proporcio-

nalmente, muito mais cara e nem por 

isso deixo de adquiri-la.  

A energia eléctrica fornecida pela 

EDM torna-se ainda mais cara por-

que me é fornecida defeituosamente, 

reduzindo drasticamente a vida útil 

dos meus electrodomésticos e demais 

aparelhos que funcionam a energia 

eléctrica. Torna-se exponencialmen-

te mais cara quando perante danos 

causados pela falta de qualidade, de 

estabilidade e de regularidade no for-

necimento, a empresa incumpridora 

exime-se de qualquer responsabili-

dade civil, impondo que seja sempre 

eu, o cliente-lesado, a suportar os 

custos de reposição do equipamento 

electrodoméstico danificado; numa 

circunstância em que não saberei, ao 

menos, quanto tempo de vida útil te-

rão os novos aparelhos de substitui-

ção. A energia eléctrica fornecida pela 

EDM torna-se drasticamente mais 

cara quando, depois de todos estes 

danos, não tenho a possibilidade de 

mudar-me para um serviço melhor e 

sou obrigado a manter-me vinculado 

a uma empresa pública monopolista, 

sem regulação digna desse nome e 

que me causa constantemente danos; 

para além de cultivar impunemente 

no seu seio um culto de irresponsa-

bilidade que lhe permite recusar-se a 

reparar o danos que provocou.

Senhor PCA! Por muito que V. Ex-

cia. venha justificar-se com a carestia 

dos equipamentos de redundância 

que lhe compete providenciar, fique 

sabendo que  como cliente não tenho 

nada a ver com isso e nem devo ser 

afectado por esta opção de gestão que 

é exclusivamente imputável à EDM. 

Quando eu pago a minha energia não 

tenho o poder de determinar em que 

despesas essa receita deve ser aplicada.

Se V. Excia acha que o cliente deve 

sofrer danos patrimoniais e morais 

em caso da avaria do equipamento de 

distribuição e fornecimento de ener-

gia eléctrica, seria igualmente razoá-

vel e justo que achasse que a EDM 

devesse assumir os custos da repara-

ção dos danos que esse cliente sofreu, 

desde que fossem resultantes do in-

cumprimento ou do cumprimento 

defeituoso das respectivas obrigações 

contratuais. O que não é aceitável, 

por ser injustamente absurdo, é a tese 

que está implícita nas palavras de  V. 

Excia., que defende que os clientes 

devem ser responsabilizados pelos 

problemas operacionais da EDM que 

não lhes sejam imputáveis e a EDM 

não deve ser responsabilizada pelas 

lesões causadas aos clientes, desta 

feita por causa que lhe é imputável. 

Seja, os clientes só tem obrigações e 

a EDM só tem direitos.

Mas, quero garantir a V. Excia., que 

há palavras contidas nesta entrevista 

que levei a sério. Designadamente, 

o alerta que deixou que por falta de 

equipamentos de redundâncias em 

95% das subestações o “país eléctrico” 

pode ficar sem energia durante cerca 

de um ano (tempo estimado para re-

parar uma avaria semelhante). Ora, o 

apagão em análise demonstrou à sa-

ciedade que a minha cidade não tem 
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o privilégio de fazer parte dos 5% do 

país que tem redundâncias garantidas 

para este género de avarias. É de acre-

ditar, pelas vossas palavras, que o for-

necimento de energia eléctrica à Ci-

dade da Beira manter-se-á vulnerável 

por tempo indeterminado. Por isso 

mesmo, já estou a fazer diligências no 

sentido de encontrar preços aceitáveis 

para aquisição de dois equipamentos 

privados de redundância (vulgo gera-

dores): um para a minha residência e 

outro para o meu local de trabalho -  

pois, depois um aviso destes, vindo de 

quem vem, há que tomar precauções. 

Mesmo porque como se diz na gíria 

popular: quem avisa amigo é. 

Contudo, há vários problemas as-

sociados que se me colocam de per-

meio: (i) graças a este fatídico apagão 

os preços dos geradores na Cidade da 

Beira duplicaram num espaço de 24 

horas, transformando-se no negócio 

de ocasião mais lucrativo da cidade e 

arredores, (ii) tenho de recorrer às mi-

nhas míseras economias para suportar 

esta despesa astronómica e não sei se 

teria disponibilidades financeiras para 

tanto e (iii) tenho a garantia dada 

por V. Excia. que a EDM não me irá 

ressarcir deste empobrecimento que 

compulsivamente provocou no meu 

património financeiro. 

Senhor PCA! Quero no entanto dei-

xar-lhe descansado. Tenho fé que mal 

ou bem acabarei por resolver parte do 

problema que a EDM tem causado 

na minha vida e encontrarei formas 

de adquirir os caríssimos equipamen-

tos privados de redundância que me 

garantirão energia eléctrica de fonte 

alternativa para suprir os constantes 

problemas de falta de fornecimento 

ou de fornecimento defeituoso que a 

empresa que V. Excia dirige me pre-

senteia. Acho que V. Excia. não dis-

se explicitamente, mas a mensagem 

implícita nas vossas palavras é clara: 

se a EDM não pode adquirir equipa-

mentos de redundância para as suas 

subestações, por serem demasiado 

caros, cada cliente que compre o seu 

equipamento privado de redundância 

e fica assim resolvido o problema.

Acontece que tenho uma ligeira sus-

peita de que milhares de clientes afec-

tados poderão, tal como a EDM, não 

ter meios financeiros suficientes para 

adquirir os indispensáveis equipa-

mentos privados de redundância. 

E ai, neste caso, como é que as coisas 

ficam caríssimo PCA? 

Ou investimos 200 milhões de dóla-

res nas redundâncias e não expandi-

mos a rede eléctrica ou expandimos 

a rede eléctrica e não investimos nas 

redundâncias.

Senhor PCA, explique-me porque é 

que esta dicotomia só agora é trazida 

à colação? Será que eu tenho algu-

ma hipótese real de escolher entre as 

duas opções que coloca? Ou V. Excia., 

pretende, à custa do infortúnio de mi-

lhões de cidadãos, mandar recados ao 

poder político pelas opções políticas 

que tomou sobre esta matéria no Pla-

no Quinquenal do Governo?

Que eu me lembre, quando o Parti-

do do Governo anunciou, ainda em 

período eleitoral, que até ao fim do 

presente mandato iria electrificar to-

das as Sedes Distritais, não disse o 

que só agora V. Excia. nos vem dili-

gentemente avisar: que a expansão da 

rede eléctrica iria expor milhões de 

pessoas ao risco de danos graves, por-

que a aquisição dos equipamentos de 

redundância seria sacrificada em prol 

da referida expansão.

Todavia, parece-me pouco ético que 

só agora, tarde e a más horas, esta 

equação me seja apresentada por V. 

Excia. Não quero acreditar que o meu 

Governo me tenha exposto a tão gra-

ves riscos desta forma oculta. Prefiro 

acreditar que, por alguma razão que 

a razão desconhece, V. Excia. está-se 

a aproveitar da minha desgraça para 

mandar  recados públicos ao Governo 

que o nomeou para o prestigiado car-

go que ocupa. 

Por favor senhor PCA! Peço que me 

poupe e se abstenha de usar o meu 

infortúnio como arma de arremesso 

contra quem quer que seja. Trate dos 

assuntos que tiver com o Governo em 

foro próprio e por meios próprios, 

sem que seja necessário fazê-lo à custa 

do sofrimento alheio.

Caríssimo PCA! a minha carta já vai 

longa, e não quero abusar da sorte. 

Não vá V. Excia. usar esta mesma ex-

tensão como pretexto para não lê-la 

até ao fim, o que muito me desgos-

taria.

Embora eu tenha ainda muito para 

lhe dizer, talvez o faça em outra opor-

tunidade. Por isso, vou terminar esta 

missiva aberta, não sem antes fazer-

-lhe um agradecimento e um pedido.

Agradeço-lhe antecipadamente pela 

paciência que terá, se porventura se 

dignar ler esta Carta Aberta até ao 

fim. Serei eternamente grato a esta 

oportunidade que me foi concedida 

por V. Excia., ainda que de forma in-

voluntária, para dialogar com  tão alta 

personalidade do mundo empresarial 

(público). Sinto-me verdadeiramente 

privilegiado. Melhor dizendo, sinto-

-me ao mesmo tempo privilegiado, 

lesado e indignado. Mas, a vida é 

assim e não se pode exigir às pessoas 

mais do que aquilo que elas querem 

dar.

Tenho a plena consciência que neste 

momento quase tudo joga a favor da 

tese defendida por V. Excia. Vivemos 

num país onde é evidente a promis-

cuidade entre o Ministério de tutela, 

o órgão regulador e a EDM; onde se 

destaca um sistema judicial que é for-

te com os fracos e fraco com os fortes; 

onde se existe um Ministério Público 

incapaz de cumprir com as suas mais 

básicas responsabilidades na defesa 

dos consumidores e onde as demais 

autoridades se tolhem num silêncio 

cúmplice perante os superpoderes de 

empresas monopolistas com a EDM. 

O prejudicado acaba por ser sempre o 

mesmo: o pacato e indefeso cidadão. 

Sob esta visão, é altamente provável 

que a tese da irresponsabilidade que 

V. Excia. defendeu publicamente ve-

nha a impor-se inelutavelmente sobre 

mim e sobre os milhões de cidadãos 

afectados. por esta apagão.  Porquan-

to, só com uma forte convicção de im-

punidade é que V. Excia. teria ousado 

publicar tão ultrajantes afirmações, 

dirigidas a milhões de cidadãos lesa-

dos. 

Para mim, nessa entrevista V. Excia. 

prestou um  péssimo serviço ao país 

e com as lamentações que fez acabou 

demonstrando a sua total incapacida-

de de resolver os problemas reais que 

a EDM enfrenta há muito tempo e 

que tendem a agravar-se. Preferiu op-

tar pela via mais fácil que foi deixar o 

peso da elevada factura recair sobre a 

parte mais fraca.

É dentro deste contexto senhor PCA 

que vêm o meu pedido: por favor, 

desfrute merecida ou imerecidamente 

dos privilégios, honrarias e benesses 

que tão alto cargo lhe proporciona, 

mas pare de insultar publicamente o 

meu discernimento! Quanto mais não 

seja porque, no fim do dia, na quali-

dade de cliente da EDM, eu também 

ajudo a pagar a factura! E, como diz a 

sabedoria popular: “não se deve mor-

der a mão que te alimenta.Haja pudor 

senhor PCA!

Beira, a  25 de Fevereiro de 2014.

UM CLIENTE INDIGNADO
Gilberto Correia
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“Solução angolana” seria uma via para a actual 
tensão político-militar em Moçambique? (1)
Os sociólogos Patrício Langa 

(moçambicano) e Paulo de 

Carvalho   (angolano) deba-

teram recentemente a actual 

crise política moçambicana, sob propos-

ta do primeiro. A intenção era debater a 

proximidade das crises moçambicana e 

angolana. A conversa decorreu no perío-

do de 15 a 30 de Janeiro, por via da troca 

de mensagens por correio electrónico. 

O debate cingiu-se fundamentalmente 

em saber se o que se designou em Mo-

çambique por “solução angolana” para o 

conflito militar (isto é, a eliminação física 

de Jonas Savimbi) a seguir aos acordos 

de Bicesse, seria uma via para a actual 

tensão político-militar que se vive em 

Moçambique. Foi em torno desta ques-

tão central e de outras subsidiárias que os 

dois sociólogos esgrimiram os seus argu-

mentos. Dada a importância do tema, o 

SAVANA publica na íntegra o texto da 

conversa.

Patrício Langa (P.L): Meu caríssimo 

Paulo. Moçambique parece retornar, de-

cididamente, para o caminho da guerra. 

Se moralmente a guerra é um fenóme-

no social deplorável, sociologicamente a 

sua possibilidade é matéria que nos pode 

permitir tentar perceber a constituição 

das nossas sociedades. A guerra, ou a si-

tuação de guerra, pode desnudar os nós 

com que se tecem os laços da nossa so-

ciabilidade. Enquanto soa o ecoar das ar-

mas, nos meandros da inteligentsia se dis-

cute o (de)mérito da guerra, a razão ou 

não de ser daquela. Há sugestões, inclu-

sive diametralmente opostas, a favor ou 

não da guerra. A guerra, portanto, como 

meio para alcançar a paz. Neste quesito, 

“a solução angolana” é vista por alguns 

sectores como a melhor via. Por solu-

ção angolana refere-se a prossecução da 

guerra até à eliminação de  Dhlakama, 

visto como o homólogo de Savimbi. Para 

outros, essa parece uma solução român-

tica, uma vez considerarem que Angola 

não é Moçambique e que Savimbi  não 

era Dhlakama. A pergunta que lhe gos-

taria de fazer é a seguinte: Considera que 
existe algum aspecto da “solução angolana” 
para a guerra que possa ser útil para Mo-
çambique, hoje? Que leitura comparativa 

se pode fazer dos dois países, hoje? 

Paulo de Carvalho (PdC): Caro Patrí-

cio. Acho que Moçambique não pode 

ser comparado a Angola. O percurso 

político e a trajectória dos líderes  são 

muito diferentes. Do ponto de vista da 

Sociologia Política e da Ciência Políti-

ca, não é possível comparar a Renamo à 

Unita ou comparar Dhlakama a Savimbi. 

Acho que estarei a ser justo se disser que 

Dhlakama é pequeno demais (do ponto 

de vista da trajectória de revolta, de vin-

gança e de confusão) para o comparar-

mos a Savimbi. Em princípios da década 

de 1970, Savimbi firmou um pacto com 

o comando das tropas portuguesas, para 

atacar as tropas da FNLA e do MPLA 

no Leste do país. E cumpriu esse pacto! 

Onde estava então Dhlakama? No meio 

dessa mesma década, Savimbi aliou-se 

ao regime do apartheid para combater o 

governo de Angola. Onde estava então 

Dhlakama? As tropas da Unita chega-

ram a ocupar acima de 50% do território 

de Angola. Pode-se-lhe comparar a Re-

namo? Para além disso, a “base étnica” da 

Unita é o grupo étnico demograficamen-

te mais representativo (atenção, que refi-

ro “base étnica” e não os militantes, pois 

a Unita tem-nos cada vez mais em todos 

os importantes grupos étnicos). Não sei 

se a Renamo terá o mesmo suporte. E 

há depois a questão fulcral relacionada 

com a riqueza do subsolo, que faz com 

que os de fora financiem em maior ou 

menor grau a rebelião. Enfim, há uma 

série de outras coisas que diferenciam os 

dois processos. À partida, a guerra nunca 

é útil. A “utilidade” da guerra pode ser 

avaliada somente depois (ou durante, se 

for uma guerra longa, como foi a angola-

na). Esta é a minha opinião. 

P.L: Sem os atributos superlativos aos 

líderes dos dois movimentos ‘rebeldes’, 

a UNITA, em Angola, e a Renamo, em 

Moçambique, concordo com os termos 

da (não) comparação. É evidente que estes 

dois líderes, assim como os movimentos 

que lidera(ra)m, tiveram  géneses  dife-

rentes e opera(ra)m em contextos distin-

tos. Portanto, estamos de acordo quanto 

à diferença dos processos nos dois países. 

Entretanto, a questão que lhe colocava 

é relativa à solução do conflito armado. 

Existe a convicção de que a paz em An-

gola chegou por via da guerra. Portanto, a 

eliminação física de Savimbi, com todos 

os atributos que o Paulo referiu sobre o 

líder, foi crucial para que o Estado an-

golano estivesse em melhor posição para 

‘negociar’ ou estabelecer a paz que pre-

valece em Angola desde 2002. Os cami-

nhos tortuosos da paz em Moçambique 

foram outros.  Dhlakama  anda por aí. 

Hoje essa paz, sempre frágil, escapa aos 

moçambicanos. Como referi, há quem 

advogue um fim de Dhlakama similar ao 

de Savimbi como solução para o conflito. 

Conhecendo o caso angolano, que facto-

res fundamentais estiveram por detrás do 

aparente sucesso da solução militar para 

a paz? 

 

PdC: De acordo. Quando referi os con-

textos diferentes e as posturas diferentes, 

estava também a advogar a possibilidade 

de uma solução diferente em Moçam-

bique. Vejamos, então, outros argumen-

tos. Tendo em conta o seu perfil, a sua 

postura e a força (demográfica, militar e 

política) que tinha, Savimbi não aceitou 

nunca ser a segunda figura do Estado. 

Para ele, ou se tinha tudo, ou não se ti-

nha nada. Assim foi em vida, assim foi 

também na morte. E Dhlakama? Aceita-

ria quase “qualquer coisa”, como aceitou. 

Não seria crível que Savimbi vivesse no 

palácio que lhe estava destinado em Lu-

anda (a casa de Dhlakama em Maputo 

é apenas um pequeno anexo do palácio 

destinado a Jonas). Seja com funções de 

Estado, seja sem funções. Nunca! Para 

a guerra terminar em Angola, Savimbi 

tinha de morrer. Nunca seria de outra 

forma. Porquê? Porque era essa a sua 

postura perante a vida. E porque foram 

assinados vários acordos, que serviram 

apenas para ele ganhar tempo, para o seu 

objectivo pessoal. Não foi este o caso de 

Moçambique. Quanto ao momento ac-

tual, alguma vez Savimbi se refugiaria na 

mata a mandar bokas? Nunca! Partiria 

para a ofensiva, depois de reunir apoios. 

Para a ofensiva! E nunca para uma coi-

sa, a ver se daí resulta algo de positivo. 

E mais: morrendo Dhlakama, acabam 

os problemas em Moçambique? Não me 

parece. Por mais fragilizada que fique a 

Renamo, os problemas manter-se-ão na 

sua plenitude. Pois não foi isso que acon-

teceu com a Unita ao tempo de Savimbi, 

ao ponto de o Presidente José Eduardo 

dos Santos ter ordenado que não se ma-

tasse mais ninguém. As diferenças são, 

pois, enormes. Em Angola foi realmente 

preciso fazer a guerra para acabar com 

ela, devido à postura e ao perfil de Jonas 

Savimbi. Deste ponto de vista, ao lado de 

Savimbi, Dhlakama não será sequer fi-

lho, mas talvez neto. E mesmo neto, com 

certeza não em linha directa. (Isto não 

serve para diminuir Dhlakama, mas ape-

nas para mostrar as grandes diferenças 

entre ambos. Neste caso, até, não seria 

para diminuir, mas para elevar Dhlaka-

ma, já que Savimbi é aqui considerado 

“muito maior” em termos de egoísmo e 

malvadez). 

P.L: Estimado Paulo. Isto está a ficar 

muito interessante. E a vontade que dá 

é mesmo de continuar. Concordo com 

o princípio que a sua primeira frase 

anuncia: para situações distintas, solu-

ções diferentes. Savimbi não é Dhlaka-

ma, Renamo não é Unita. E as condições 

históricas que levaram ao conflito em 

Moçambique não são de todo similares 

às de Angola. Até aqui tudo bem. Onde 

começo a franzir o sobrolho é nas pre-

missas que sustentam esta conclusão. 

Senão vejamos: Savimbi, como bem re-

fere o Paulo, foi de posições extremas: 

ou tudo ou nada. “E  Dhlakama aceita-

ria quase qualquer coisa, como aceitou”! 

Bom. Parece que é por não aceitar qual-

quer coisa que se assiste ao cenário actual 

de anunciado regresso à guerra. Não sei 

se a questão se limita ou se fundamenta 

nos bens materiais (casa, carros, contas 

bancárias, etc.). Aliás, em termos de valor 

financeiro, aí sim, não há como comparar 

a casa de Savimbi  à de Dhlakama, mas 

talvez não seja uma aberração comparar 

o valor simbólico do bem. Pode ser até 

que a Ponta Vermelha (palácio presiden-

cial  de Moçambique), não se compare 

em termos do valor económico do bem 

ao Palácio da Cidade Alta (palácio pre-

sidencial  de Angola). Aí é preciso con-

siderar a paridade da economia. Hoje é 

um prognóstico  retrospectivo  a certeza 

de que para terminar a guerra em An-

gola Savimbi tinha que morrer, por causa 

da sua irredutibilidade. Os que advogam 

o mesmo fim para Dhlakama vêem nele 

outro tipo de irredutibilidade, o recur-

so às armas e ao terrorismo como me-

canismo de pressão e chantagem ao 

governo para resolver diferendos polí-

ticos. Isto depois de sucessivas derrotas 

eleitorais. Quanto ao que faria Savimbi 

hoje, acho bastante arriscado o palpite. 

A questão é que  Dhlakama  teve cer-

ca de 20 anos para se adaptar à cidade. 

Não sei se temos como saber o que te-

ria sido de  Savimbi  vinte anos depois: 

se aceitaria as derrotas eleitorais sem o 

imediato retorno à guerra. Pela leitura 

do Paulo, irredutibilidade de Savimbi, 

creio que este cenário seria impossível. 

Dhlakama  também nunca aceitou que 

os governos saídos das eleições fossem 

legítimos, porque sempre as considerou 

fraudulentas. Como referi no primeiro e-

-mail, a minha intenção não era advogar 

a eliminação física de Dhlakama. Esta-

va a olhar para esta possibilidade como 

um argumento de alguns sectores para 

o fim das hostilidades. Mas o Paulo tem 

toda a razão. Há sinais que sugerem que 

o próprio Dhlakama parece ter perdido 

o controlo da situação. Portanto, nada 

nos garante que os ataques na estrada 

nacional estejam a ter o seu comando. 

Eliminar  Dhlakama  pode ser um exer-

cício supérfluo. Parece-me que para além 

da irredutibilidade de  Savimbi  como 

motivo para conquistar a paz pela guer-

ra, a chave do sucesso em Angola foi a 

capacidade que o governo teve de reor-

ganizar o exército. Em Moçambique, 

com Dhlakama em ‘banho maria’ e sem 

a previsão da descoberta de recursos, 

ninguém julgou que fosse urgente rees-

truturar e reforçar o exército. Esse me 

parece um argumento mais forte para 

a não eliminação dos focos de violên-

cia comandada ou não por  Dhlakama, 

do que a (ir)relevância deste como líder 

rebelde. Sobre o egoísmo e a malvadez 

de Dhlakama e Savimbi, eu acho, como 

dizia Samora, não há colonialismo bom 

ou menos mau. Há colonialismo. O ego-

ísmo e a malvadez de Dhlakama, maior 

ou menor que a de Savimbi, está a matar 

na mesma. Acabamos de facto compa-

rando as duas figuras e os contextos em 

que operaram ou que os produziram. As 

diferenças são significativas, mas apenas 

visíveis se submetidas a este exercício, 

ainda que assistemático, de comparação. 

PdC: Caro Patrício. Penso que estamos 

em quase sintonia. Diferimos apenas em 

“detalhes”. Por exemplo, eu não partiria 

da comparação em termos económicos 

entre Angola e Moçambique, para com-

parar a situação da Renamo com a da 

Unita de Savimbi. Porque se assim fos-

se, então assumiríamos como correcta a 

comparação, em pé de igualdade, entre 

guerra a 100% em Angola e uma situação 

de quase-guerra em Moçambique. Penso 

que estes termos de comparação ferem a 

análise acerca da situação política, envie-

zando-a. Quando disse que Dhlakama 

aceitou “quase” tudo, quis dizer que ele 

terá aceitado ir para a cidade e lá viver 

durante 20 anos (com altos e baixos, ob-

viamente), coisa que com Savimbi não 

ocorreria nunca. Não me referia apenas a 

aspectos materiais. Não me referia tam-

bém à actual opção de afastamento, para 

daí tirar dividendos. Aliás, mesmo que 

Savimbi tivesse aceitado vir para Luan-

da (ou tivesse sido forçado a isso pelos 

americanos), primeiro não teria vivido 

aqui 20 anos sem poder; segundo, não 

iria agora para o interior tentar alguma 

coisa. Teria certamente construído a sua 

base no interior e teria arregimentado 

a partir daí fortes apoios, antes de uma 

investida do tipo da que Dhlakama fez. 

E teria investido de forma mais séria, 

para “arrasar”. Já agora, uma outra coisa 

me salta à vista. Refiro-me aos ataques 

que estão a haver na estrada. Claro que 

podem até ser perpetrados pelo outro 

lado, para acusar a Renamo e Dhlakama. 

Não podemos esquecer isso (seja como 

real possibilidade, seja como argumen-

to para acusar o governo). Como faria 

Savimbi? Primeiro, seria uma coisa em 

muito maior escala, até para surtir muito 

maior efeito, dentro e fora do país. De-

pois, contrataria lumpens (se possível, até 

com ligações ao MPLA) para fazerem 

acções do mesmo género, para ser ele 

(Savimbi) a acusar o MPLA/governo 

de atacar a população para o incriminar 

a ele. Não sou especialista em técnicas 

de guerrilha, mas aquilo que conheço de 

Savimbi permite-me chegar a essa con-

clusão. E podemos crer que ele iria muito 

mais longe ainda, tais eram a sua astú-

cia e o seu desejo de poder. Também me 

parece que Savimbi se adaptaria melhor 

ao momento actual, do que Dhlakama. 

Hoje em dia, facilmente se recebe apoio 

externo em caso de sermos vítimas de 

acções de terrorismo. Não podemos, por 

isso, agir hoje como agimos há 20 anos. 

E Dhlakama está a cometer este erro. 

Finalmente, insisto que não me parece 

nunca que a guerra seja opção. Sobretudo 

no caso de Moçambique, que precisa de 

estabilidade para crescer. Estive aí recen-

temente e vi pessoas serem transportadas 

por Maputo como se de gado se tratas-

se. Não está certo. Não acredito que não 

haja condições para exigir mais decência 

no transporte de pessoas. Se na capital é 

assim, como será noutras localidades do 

interior do país? Parece-me que a Re-

namo está a perder uma oportunidade 

histórica de contribuir para o reforço do 

sistema democrático em Moçambique e 

para reforçar o poder que já tem (que já 

tinha). Reivindicar na mata é claro sinal 

de fragilidade por parte da Renamo (que 

não cresceu e, por isso, não tira partido 

das insuficiências da Frelimo/governo), 

para além de demonstrar que a Rena-

mo continua a não estar preparada para 

o jogo democrático. Agora, não será por 

isso que vamos aniquilar Dhlakama. De 

maneira alguma. É preciso dialogar. Ali-

ás, se a situação atingiu o extremo que 

atingiu, foi por falta de diálogo. Quando 

há fortes desavenças numa família e o 

revoltado regressa a casa, o chefe-de-fa-

mília tem de o acarinhar e de o acompa-

nhar, para que ele possa reintegrar-se aos 

poucos na família. O mesmo sucede em 

relação a grupos étnicos e ao espaço na-

cional. No caso de Moçambique (no de 

Angola também, mas em muito menor 

grau, pelo que não é comparável), o go-

verno e a Frelimo têm responsabilidade 

sobre a actual situação. Não foi por acaso 

que o Presidente Chissano referiu recen-

temente a necessidade de Dhlakama ser 

“acarinhado” e “não hostilizado”. Este 

pronunciamento não só reflecte a dimen-

são de líder de Chissano, mas também 

uma atitude conciliadora que resulte em 

benefício do país e dos moçambicanos. 

P.L: Caro Paulo. Parece que estamos 

mesmo a conciliar as nossas posições. No 

entanto, ainda restam algumas diferenças 

saudáveis para um debate de ideias. Vou 

iniciar a minha resposta à sua última res-

posta esclarecendo o que me parece ser 

um equívoco decorrente do próprio de-

bate. O recurso à comparação económica 

não foi uma opção analítica da minha 

parte. Surge em resposta ao entendimen-

to que tive da sua resposta anterior sobre 

a dimensão dos dois líderes ‘rebeldes’, 

nomeadamente  Savimbi  e  Dhlakama. 

Entendi da sua resposta que  Dhlaka-

ma “aceitaria qualquer coisa” por ser pe-

queno tanto na visão, na ambição pelo 

poder, como na malvadez. O Paulo, entre 

outros, usara o exemplo das diferenças 

em termos de magnificência  das casas 

atribuídas aos dois líderes como conse-

quência do processo de negociação da 

paz. Foi por isso que sugeri que a compa-

ração da grandeza dos dois líderes tinha 

que ser posta em perspectiva consideran-

do o contexto, incluído o económico, em 

que actua(va)m. Dizia eu que em termos 

do valor económico a casa de  Dhlaka-

ma poderia não ter o mesmo valor que a 

oferecida a Savimbi, mas em termos sim-

bólicos tratava-se de casas oferecidas aos 

líderes da oposição como parte do pro-

cesso negocial. Este ponto parece escla-

recido. Concordo que nos falta algum 

conhecimento sobre a arte militar para 

melhor interpretarmos a situação, que 

em Moçambique se está comummente a 

designar por tensão político-militar. Em 

Angola parece mais claro que a opção 

de Savimbi após perder as eleições foi o 

retorno à guerra – digamos  convencio-

nal. Em Moçambique, a ‘guerra’ começa 

na própria definição da situação de guer-

ra. Estamos em guerra? Uns alegam que 

o país não está em guerra apesar da 

anunciada suspensão do Acordo de Paz 

de Roma de 1992 pela Renamo. Outros 

afirmam que com a escalada caminha-

mos decididamente para o retorno à 

guerra ou que já lá chegámos. Aqui entra 

a dita questão militar, se por um lado eu 

não saberia definir o tipo de guerra feita 

por Savimbi, a Renamo sempre conside-

rou que a sua guerra nunca foi conven-

cional, mas de guerrilha. A característica 

de ataques esporádicos e dispersos não 

usando um exército convencional pare-

ce-me o critério fundamental para se es-

tabelecer essa distinção. O receio de mui-

tos moçambicanos é de que o país esteja 

a caminhar para a referida guerra de 

guerrilha de que a Renamo tem ‘grande’ 

capital de experiência. Aliás, há quem 

alegue que se o Governo não ganhou a 

guerra dos 16 anos contra a Renamo foi 

por causa da própria estratégia militar de 

guerrilha. Penso que convergimos na 

ideia de que  Savimbi, por causa do 

seu  carácter, optaria (e optou) por uma 

via de confrontação mais directa, tendo 

para o efeito mobilizado recursos para 

travar uma guerra “convencional” contra 

o governo do MPLA. Porque para  Sa-

vimbi tratava-se da exigência extrema, na 

leitura do Paulo, de “tudo ou nada”, a 

possibilidade de negociar um meio-ter-

mo aceitando as condições que Dhlaka-

ma, por exemplo, aceitou seriam nulas. 

Assim entendo a ideia do Paulo de 

que  Savimbi  teria investido de forma 

mais séria para “ARRASAR”. Há um 

factor que não podemos perder de vista. 

A infra-estrutura da guerra de Savimbi, 

apesar da desmobilização, após o armis-

tício a que se seguiu o acordo de Bices-

se e o retorno à guerra passou-se relativa-

mente pouco tempo. Em Moçambique, o 

interregno de 20 anos após o armistício a 

que se seguiu o acordo de Roma despo-

jou a Renamo do arsenal de guerra que 

eventualmente havia construído. Não 

consideramos aqui sequer os apoios ex-

ternos e a conjuntura política internacio-

nal  em que estes ocorriam. Hoje, tudo 

indicava que pareceria existir mais inte-

resse pela paz do que pela sua ausência, 

mesmo para explorar dividendos econó-

micos que resultariam da descoberta de 

recursos naturais como os minérios, gás e 

petróleo. Em relação à ideia dos ataques 

poderem estar a ser perpetrados pelo 

exército e atribuídos à Renamo, a minha 

reacção é de que à medida que a situação 

ganha proporções alarmantes, a assime-

tria de informação também se agudiza. E 

esta situação pode viver-se dos dois la-

dos. Aliás, a nossa imprensa, que também 

não ajuda muito pelo grande enviesa-

mento, principalmente se considerarmos 

a divisória “independente” e do Estado, 

está repleta de acusações de ambas as 

partes sobre quem terá levado a cabo al-

guns dos ataques. O mais importante, 

para mim, é que o próprio líder da Rena-

mo  chegou a reconhecer publicamente 

ter emitido ordens, pelo menos, para al-

guns dos ataques pondo em causa todo o 

seu discurso de homem da paz e ‘proge-

nitor’ da democracia, para não me referir 

à própria ordem constitucional. Na ver-

dade, meu caro Paulo, a nossa conversa 

não iniciou com o exercício de escalpeli-

zar  as razões do retomar da ‘guerra’. A 

minha questão surgiu do dilema que em 

algum momento pareceu-me ter domi-

nado o debate na esfera pública em Mo-

çambique sobre como reconquistar a paz. 

O dilema caracterizava-se por duas posi-

ções: uma de que se devia optar pelo diá-

logo e a outra de que se devia adoptar a 

“solução angolana” – aniquilar Dhlaka-

ma, como se eliminou Savimbi. Uns acu-

sam Guebuza de apregoar o diálogo, com 

a sua máxima – ‘a alternativa ao diálogo é 
o diálogo’  –, mas que no fundo promoveu 

a guerra ao atacar Satunjira (antiga base 

da  Renamo), onde se encontra-

va  Dhlakama. Outros defendem que o 

governo tem o dever e obrigação de de-

fender as populações dos ataques da Re-

namo. Enfim, já percebi, mais uma vez, 

que por causa do  carácter  de  Savim-

bi (sua astúcia e desejo de poder), a guer-

ra foi a única solução possível para alcan-

çar a paz em Angola. Não entendo muito 

bem a sugestão de que Savimbi se adap-

taria melhor ao momento actual pela fa-

cilidade de mobilizar apoio externo. Pa-

rece-me uma contradição da sua parte. 

Havia percebido que a ambição de  Sa-

vimbi, a sua sede pelo poder a todo o cus-

to, portanto, não aceitando o meio-ter-

mo, foi também o que precipitou o seu 

fim trágico. E  Savimbi  já teve muito 

apoio interno e externo. Contrariamente, 

após 20 anos de paz e na actual conjun-

tura regional, penso que seria muito difí-

cil Dhlakama conseguir os apoios de que 

o Paulo fala. Isso não significa 

que Dhlakama não tenha condições para 

desestabilizar o país, como parece estar a 

fazer. Entretanto, não o faria na escala 

que o Paulo sugeriu que  Savimbi  faria. 

Nesse sentido, talvez Dhlakama não es-

teja a cometer um erro, como diz o Paulo. 

Hoje Dhlakama pode muito bem alegar 

que mesmo sem o apoio externo está a 

conseguir desestabilizar o país, pondo 

em causa o argumento daqueles que 

sempre alegaram que a Renamo foi sem-

pre um agente interno de forças desesta-

bilizadoras movidas externamente pelo 

apartheid  e pela  Rodésia. Para mim, a 

razão para optarmos pelo diálogo funda-

menta-se na (im)possibilidade de vencer 

a guerra pela guerra ou de conquistar a 

paz pela guerra. Pessoalmente, acho isso 

moralmente plausível desde que existam 

condições reais para a vitória. Não me 

parece que seja esse o caso em Moçambi-

que. A impossibilidade de vencer por via 

da guerra, em parte, deve-se a natureza 

da ‘guerra’ movida pela Renamo e a fra-

queza evidente do exército moçambica-

no. Aliás, parece-me que Savimbi su-

cumbiu encurralado pelo exército ango-

lano que se fortificara depois de Bicesse, 

ainda que o exército tenha tido apoio 

externo. Não sou pela solução do diálogo 

por razões moralistas, mas por razões 

pragmáticas: a (im)possibilidade de ven-

cer. A leitura que faço das razões que le-

vam a Renamo a pôr em causa mais de 

20 anos de paz deixam-me com a convic-

ção de que a melhor solução seria mesmo 

a militar. Mas essa só seria melhor solu-

ção se tivéssemos o exército que não te-

mos, não só para impor a autoridade do 

Estado, mas também o respeito pela 

constituição e a dignidade humana. Va-

mos negociar por via do diálogo, a chan-

tagem da  Renamo, porque temos um 

exército fraco que é igual ao seu Estado 

e, porque não, a fraqueza das instituições 

que fazem a nossa sociedade, incluindo 

as instituições democráticas. Conside-

rando estes aspectos, sim, concordo com 

o Paulo, não me parece que a guerra seja 

a opção. A mesma fraqueza do exérci-

to reflecte-se noutras esferas da vida, no-

meadamente na forma desumana como o 

Paulo viu moçambicanos a serem trans-

portados em Maputo. Em certos mo-

mentos dá para pensar que a propalada 

tensão ‘político-militar’ no país é um mal 

menor. Os acidentes de viação causados 

pelos ‘chapas’ (transporte de passageiros, 

normalmente carrinhas caixa aberta 

ou Mini-bus TNS) fazem maior chacina. 

Mas talvez a comparação seja arrebatada. 

O ‘chapa’ difere da AKM na intenciona-

lidade da matança. Os nossos ‘chapas’ são 

verdadeiros chupa-sangue, vampi-

ros,  sanguinários. A ‘babalaza’, da noite 

passada na barraca a encharcar-se de ál-

cool ou do consumo excessivo de irres-

ponsabilidade do motorista das TNS, se 

mata com a morte, regada de sangue, nas 

estradas do país. Mas quem são esses 

‘chapas’ assassinos? Macamo e Macia, di-

zem que somos nós. Dizem que o ‘chapa’ 

nos define no pior que há em nós. “O 

‘chapa’ é malcriado, criminoso no sentido 

de desrespeitar as regras de trânsito, egoísta, 

sujo e oportunista. Não há ninguém que 

não tenha uma história feia para contar 

acerca dele. Todos  os dias o chapa que 

circula pelas nossas vias – suburbanas as-

sim como rurais –   proporciona  episó-

dios

 que podiam alimentar uma telenovela 

das coisas mais desagradáveis da vida”. 

O  chapa é uma vergonha nacional.  O 

‘chapa’ está em todo o lado. E mata. E 

mata mesmo.   Matou o meu sobrinho, 

Nilton, na primeira semana de Janeiro 
deste ano de 2014. Talvez pudesse dizer 
o mesmo da  Renamo  e de Dhlakama, 
são reflexo da sociedade que ainda so-
mos.  Dhlakama  só é possível em Mo-
çambique, tal como Savimbi só foi pos-
sível em Angola. Diz o Paulo: “Parece-me 
que a Renamo está a perder uma oportuni-
dade histórica de contribuir para o reforço 
do sistema democrático em Moçambique e 
para reforçar o poder que já tem (que já ti-
nha). Reivindicar na mata é claro sinal de 
fragilidade por parte da Renamo (que não 
cresceu e, por isso, não tira partido das in-
suficiências da Frelimo/governo), para além 
de demonstrar que a  Renamo  continua a 
não estar preparada para o jogo democrá-
tico. Agora, não será por isso que vamos 
aniquilar Dhlakama. De maneira alguma. 
É preciso dialogar. Aliás, se a situação atin-
giu o extremo que atingiu, foi por falta de 
diálogo”. Estimado Paulo, concordo ple-
namente com esta sua leitura. A Rena-
mo está a fazer todos nós pagarmos pela 
sua incapacidade de se conformar com 
as regras do jogo democrático de que se 
julga ser progenitora. Para finalizar, um 
comentário ao seu comentário sobre o 
comentário de Chissano. Ainda que con-

corde com a necessidade do diálogo, não 

acho que a intervenção de Chissano te-

nha sido apropriada. A atitude da  Re-

namo hoje é, em parte, consequência do 

negócio mal acabado iniciado por Chis-

sano. Deixo a questão em aberto para 

podermos prosseguir…! Essa de acari-

nhar Dhlakama, ainda preciso entender 

melhor! 

Nota biográfica

Patrício Langa é sociólogo moçambica-

no, natural de Xai-Xai, Gaza. É Profes-

sor Auxiliar de Sociologia e Estudos do 

Ensino Superior na Faculdade de Edu-

cação da Universidade Eduardo Mon-

dlane. É membro fundador e presidente 

a Associação Moçambicana de Sociolo-

gia (A.M.S). 

Paulo de Carvalho  é sociólogo angola-

no, natural de Luanda. É Professor Ti-

tular na Universidade Agostinho Neto e 

já foi Reitor da Universidade Katyavala 

Bwila (Benguela, Angola), Director da 

Faculdade de Letras e Ciências Sociais 

da UAN (Luanda, Angola) e Director 

do Centro de Imprensa Aníbal de Melo 

(Luanda, Angola). É membro fundador 

da Sociedade Angolana de Sociologia e 

editor da “Revista Angolana de Socio-

logia”. É autor de oito livros de Socio-

logia. Dentre os prémios e menções que 

já recebeu, em Angola e no estrangeiro, 

destaca-se o Prémio Nacional de Cultura 

e Artes (Angola, 2002), na modalidade 

de investigação em Ciências Sociais e 

Humanas.

 Macamo, E & Macia, M (2004) 
“O chapa somos nós”. 

In Macamo, E (Org).  
UmPaís cheio de soluções. 

Os sociólogos Patrício Langa (moçambicano) e Paulo de Carvalho (angolano)



16 Savana 28-02-2014SOCIEDADE

O 
Instituto Superior de 

Tecnologia e Gestão 

(TSTEG) acaba de 

nomear Inocente Vasco 

Nutimucuio para exercer o car-

go de Reitor, em substituição de 

Samaria Tovele, que deixa a ins-

tituição para enfrentar outros 

desafios profissionais.

A nomeação do novo Reitor foi 

anunciada esta segunda-feira 

pelo Chanceler daquela insti-

tuição de ensino superior, Do-

mingos Tivane. 

Ao anunciar a nomeação, Ti-

vane disse que o novo Reitor 

tinha a missão de “consoli-

dar o trabalho iniciado pelos 

Drs. Brazão Mazula e Samaria 

Tovele, garantindo a qualidade 

do ensino e da pesquisa reali-

zadas na instituição, e fazer do 

ISTEG uma referência dentro e 

fora do país”.

O ISTEG foi criado em 2008, 

oferecendo cursos de nível su-

perior quer em regime presen-

cial quer à distância.

De 57 anos de idade, Nutimucuio é 

Doutorado em Física (Desenvolvi-

mento do Conceito de Energia) 

pela Universidade Livre de Am-

sterdão, na Holanda, e Mestrado 

em Educação das Ciências da Na-

tureza pelo Colégio Real de Lon-

dres, no Reino Unido.

Nutimucuio possui uma longa ex-

periência de docência, da qual se 

destacam 31 anos ao nível univer-

sitário. 

Para além de um vasto leque de 

actividades de consultoria e ac-

onselhamento na área do ensino, 

Nutimucuio é Professor Associa-

do na Faculdade de Educação da 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM), onde continua também a 

supervisionar candidatos de pós-

graduação.

Nutimucuio iniciou a carreira de 

docência na UEM em 1982. Ele 

é também Membro do Conselho 

Nacional de Avaliação e Garantia 

de Qualidade (CNAQ) do Ensino 

Superior.

Para além do português, fala flu-

ISTEG nomeia novo Reitor
entemente inglês e alemão, 

tendo também conhecimentos 

básicos de francês e espanhol.

Uma semana depois do bár-

baro assassinato de Vicente 

Ramaya, na zona nobre da 

cidade de Maputo, muita 

coisa continua a dizer-se em torno 

do sucedido.

Vicente Ramaya foi baleado, no 

início da tarde da última sexta-

feira, quando seguia numa viatura 

em que também viajava o treinador 

da equipa sénior feminina de bas-

quetebol moçambicana, Nazir Salé, 

cunhado da vítima. Consta que 

Ramaya foi baleado por dois indi-

víduos de origem asiática, que na 

altura se faziam transportar numa 

viatura de cor preta cuja chapa de 

inscrição ninguém identificou até 

ao momento.    

O funeral de Vicente Ramaya re-

alizou-se na mesma sexta-feira por 

volta das 21 horas.

Enquanto a polícia não neutraliza 

os supostos autores que, pela mes-

tria que mostram na acção parecem 

ser profissionais, a sociedade vai 

somando as hipóteses tendo em 

conta aquilo que era a conduta e o 

estilo de vida que Ramaya decidiu 

abraçar depois de abandonar o ex-

Banco Comercial de Moçambique, 

em 1996, onde foi o cabecilha do 

desfalque de 144 milhões de metic-

ais, crime pelo qual foi condenado a 

12 anos de prisão maior.   

Fontes próximas do finado dizem 

que a morte de Ramaya pode ser 

encarada em várias vertentes.

A família diz que o baleamento de 

Ramaya foi estranho na medida em 

que, desde que este saiu da cadeia, 

foi um indivíduo fechado, regrado e 

com uma rotina muito disciplinada.

Segundo os parentes, a rotina de 

Ramaya resumia-se na sua residên-

cia, mesquita e nas visitas a sua 

mãe, na cidade de Pemba, província 

de Cabo Delgado.

Dizem ainda que Vicente Ramaya 

não mostrava sinais de preocupação 

pela sua integridade, pelo que se 

movimentava a vontade sem temer 

que algo de mal lhe acontecesse.

Abdul Gani, advogado de Vicente 

Ramaya, também disse à imprensa 

que, em vida, o seu cliente apenas 

estava preocupado com a reorgani-

zação da sua vida.   

Porém, outras correntes vêm o 

baleamento noutra vertente. Uns 

apontam para o facto de Vicente 

Ramaya, antes de entrar na cadeia, 

onde cumpriu 12 anos de prisão, 

metade da pena a que foi condena-

do pelo Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo, em conexão com o as-

sassinato do jornalista Carlos Car-

doso, em Novembro de 2000, ter se 

dedicado à agiotagem e tendo para 

tal confiado o seu dinheiro, a título 

de crédito, a vários comerciantes da 

cidade de Maputo, sobretudo de 

origem asiática.

São esses valores que ao longo 

destes 12 anos foram somando ju-

ros, tornando-se difícil para os seus 

devedores reembolsarem.

Consta que depois da sua soltura, 

na tentativa de continuar com a sua 

vida normal, Ramaya terá apertado 

o cerco aos devedores, facto que fez 

com que estes lhe vissem como in-

cómodo e alvo a abater.

Porém, outras correntes dizem que 

Vicente Ramaya em algum mo-

mento, durante a sua reclusão, terá 

pautado por negócios pouco claros 

como raptos e burlas de imóveis.

Aliás, em Fevereiro de 2012, Vi-

cente Ramaya e Nini Satar foram 

transferidos da cadeia de máxima 

segurança da Machava onde cum-

priam as suas penas para as celas do 

Comando da PRM na cidade de 

Maputo.

Embora a polícia e muito menos 

os serviços penitenciários ten-

ham revelado as reais motivações 

das transferências, do lado de fora 

soaram informações relacionando 

a movimentação com os raptos que 

assolavam as cidades de Maputo e 

Matola.

No entanto, esta tese nunca foi 

esclarecida pelas autoridades com-

petentes. Aliás, o único recluso do 

caso Cardoso que foi alvo do in-

quérito policial em conexão com 

raptos viu a acusação a não ser pro-

nunciada pelo juiz da causa, Adé-

rito Malhope, supostamente por 

insuficiência de provas. Trata-se 

de Nini Satar, ora a aguardar pela 

liberdade condicional na Cadeia de 

Máxima segurança da Machava.

Burlas 
Dois meses depois da sua libertação, 

a Procuradoria Geral da República, 

ao nível da cidade de Maputo, viria 

a ordenar a detenção de Ramaya, 

num caso não esclarecido mas que 

consta que se relaciona com burlas 

das casas. 

Mais uma vez, a “insuficiência” de 

provas obrigou a juíza de instrução 

criminal do Tribunal Judicial da 

Cidade de Maputo a libertar Vi-

cente Ramaya.

A detenção e soltura obrigou Vi-

cente Ramaya a exteriorizar a sua 

indignação, apelando à PGR que 

lhe deixe em paz, deixe de inventar 

processos persecutórios. 

Aliás, recordar que a Procuradoria 

nunca se conformou com a liber-

tação de Vicente Ramaya e até à 

sua morte decorria, junto às instân-

cias competentes, um recurso de 

protesto, submetido pela Procura-

doria, contra a soltura de Ramaya.

A libertação de Ramaya obrigou 

o Procurador Geral da República, 

Augusto Paulino, a lançar du-

ras críticas ao sistema judiciário 

moçambicano.

Paulino disse na altura que o sis-

tema judiciário está mancomunado 

com o crime organizado de tal for-

ma que reclusos e criminosos que 

dirigem redes criminosas a partir 

das cadeias são tidos como bem 

comportados e beneficiam de liber-

dade condicional.

Outra versão indica que no desen-

volvimento das suas actividades, 

pouco claras, Vicente Ramaya terá 

se envolvido com vários tipos de 

pessoas, incluindo alguns agentes 

da corporação.

Sendo detentor de segredos acerca 

desses negócios bem como os seus 

envolvidos, era do interesse dessas 

pessoas que se queimasse o arquivo 

sob o risco de pô-las em perigo.

Terá sido nessa operação de queima 

de arquivo que Ramaya foi enchar-

cado de balas.                

O que diz a polícia 
Nesta segunda-feira, a Polícia 

da República de Moçambique 

(PRM) veio assegurar que a cor-

poração está já na posse de “infor-

mações relevantes” que ajudarão 

a esclarecer as circunstâncias e as 

reais razões que estão por detrás 

do assassinato de Vicente Ramaya. 

Falando a jornalistas no habitual 

briefing semanal, Arnaldo Chefo, 

porta-voz da PRM - Cidade de 

Maputo, disse que depois da ocor-

rência, a perícia policial e outros 

investigadores dirigiram-se ao local 

e através do cruzamento de várias 

informações colhidas no circuito 

de relacionamentos que caracteri-

zavam a vida de Vicente Ramaya, 

antes e depois de deixar a cadeia, 

conseguiu projectar e desenhar os 

prováveis cenários que terão culmi-

nado com a consumação do crime. 

“A polícia já tem informações 

relevantes que irão ajudar a es-

clarecer o assassinato de Vicente 

Ramaya. Em breve vamos es-

clarecer este assunto”, disse con-

victo, Arnaldo Chefo, sem no en-

tanto, precisar a que informações 

relevantes se estava a referir. 

Ainda assim, Chefo fez notar 

que o trabalho de investigação 

corre no sentido de neutralizar 

os autores do crime para que se-

jam responsabilizados pelo acto. 

“Estas acções estão num ritmo 

encorajador”, reforçou Chefo. 

No sábado, o Comandante Geral 

da Polícia, Jorge Khálau, já se tinha 

igualmente pronunciado em torno 

do crime que tirou a vida a Vicente 

Ramaya, com um discurso seg-

undo o qual, “tudo as autoridades 

iriam fazer para esclarecer o caso”. 

Na altura, Jorge Khálau negou rela-

cionar a ocorrência com um pos-

sível ajuste de contas.

Assassinato de Ramaya: ajuste de 
contas ou queima de arquivo? 
Por Raul Senda

Inocente Vasco Nutimucuio, novo 
de Reitor do ISTEG

Vicente Ramaya, um dos condenados no caso “Caso Carlos Cardoso”, 
morto a tiro em Maputo
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Alheio a críticas e pressões 

internacionais, o Presi-

dente do Uganda, Yowe-

ri Museveni, promulgou 

nesta segunda-feira uma lei que 

torna a homossexualidade crime 

punível com prisão perpétua. “O 

Presidente assinou finalmente a lei 

anti-gay”, afirmou uma porta-voz.

Aprovada em Dezembro por uma 

ampla maioria do Parlamento, 

a nova lei considera igualmente 

crime a promoção da homossexu-

alidade e a não denúncia de quem 

a pratique –  segundo o texto an-

terior à promulgação, consultado 

pela Reuters.

A assinatura da lei, numa ce-

rimónia para a qual foram convo-

cados jornalistas estrangeiros, foi 

acompanhada de fortes aplausos 

de funcionários governamentais. 

“Há uma tentativa de imperial-

ismo social, de impor valores so-

ciais. Lamentamos ver que vocês 

[o Ocidente] vivem da maneira 

como vivem, mas mantemos silên-

cio sobre o assunto”, disse Musev-

eni.

“O Uganda é um país soberano e 

suas decisões devem ser respeita-

das”, disse à AFP Tamale Mirun-

di, um porta-voz do Presidente.

Os doadores internacionais 

ameaçaram cortar o auxílio se a 

lei entrasse em vigor e o Presi-

dente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, disse na semana passada 

que a nova legislação –“um passo 

atrás para os ugandeses” – com-

plicaria as relações entre os dois 

países.

Uma primeira versão da lei foi 

aprovada em 2009, mas fora con-

gelada na sequência de críticas 

de organizações de direitos hu-

manos e países ocidentais. A nova 

versão, votada em Dezembro de 

2013, teve o voto favorável da es-

magadora maioria de deputados. 

A versão de há cinco anos previa 

a pena de morte em caso de re-

incidência, relações sexuais com 

menores ou pessoas com sida.

“É um dia sombrio não apenas 

para a comunidade gay do Uganda 

mas para todos os ugandeses que 

se preocupam com os direitos hu-

manos, porque esta lei vai afectar 

toda a gente”, disse Julian Peppe 

Onziema, um defensor dos direi-

tos dos homossexuais no Uganda.

Organizações de apoio a homo-

ssexuais receiam que a nova legis-

lação influencie outros países onde 

os sectores mais conservadores 

tendem a considerar a homo-

ssexualidade como contranatura. 

O sexo entre pessoas do mesmo 

sexo é, segundo o levantamento 

da Reuters, ilegal em 37 países 

africanos. Poucos africanos são 

assumidamente gays, por receio 

de violência, prisão ou perda de 

emprego.

O Uganda é um importante ali-

ado dos países ocidentais na luta 

contra o extremismo islâmico na 

Somália, onde os seus militares 

constituem o núcleo essencial da 

força de paz da União Africana.

Presidente do Uganda 
promulga lei anti-gay

Para a cerimónia de assinatura foram convidados jornalistas 
estrangeiros Isaac Kasamani/Reuters 
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Maputo-República de Moçambique

*

*

As emoções das 
tolerâncias de ponto

Uma decisão mal concebida de conceder tolerância de ponto a todas as autarquias 

no dia 7 de Fevereiro, por ocasião da tomada de posse dos respectivos órgãos 

recentemente eleitos, ajudou a trazer ao público um debate que antes decorria 

em surdina, com empresários a acusarem o governo de lhes provocar enormes 

prejuízos devido às tolerâncias de ponto.

E dizem os contestadores, que Moçambique é um país muito pobre, que não se pode 

dar ao luxo de ter tantas tolerâncias de ponto, acima do já excessivo número de feriados 

nacionais. Muitas vezes, porque soa ao “políticamente correcto”, em pretensa defesa do 

progresso económico do país, este argumento passa sem nenhum desafio. Mas na ver-

dade, em todos os países da SADC, a par com o Congo-Kinhsasa, Moçambique tem o 

menor número de feriados nacionais; um toal de nove. 

Critica-se o governo por ter decretado tolerâncias de ponto nos dias 2 e 3 de Janeiro. 

Os prejuízos foram na ordem de centenas de milhões de dólares, dizem os melhor in-

formados.

Realisticamente, é preciso questionar se naqueles dois dias, na intensa ressaca dos feste-

jos do Natal e do Ano Novo, alguém estaria em condições de ir ao seu posto de trabalho 

e produzir tanto quanto o faria em condições normais. Os restantes países à nossa volta 

estavam todos em “complete shut down”. 

Haverá legitimidade em questionar a racionalidade das tolerâncias de ponto decreta-

das pelo governo para fins de dúbia importância para o Estado. Mas é preciso também 

reconhecer a ausência de uma cultura de programação empresarial face ao calendário 

nacional. 

Se é legítimo questionar a importância de Estado da tolerância de ponto do dia 7 de 

Fevereiro, será problemático levantar o mesmo ponto em relação à dispensa dos dias 2 e 

3 de Janeiro. Estas duas datas seguiram-se a um feriado especial, o primeiro dia do ano, 

e cobriam os dois últimos dias úteis da semana. 

Geralmente a época do Natal e do fim do ano são celebrados em Moçambique e na 

maior parte do mundo de uma forma que tornam os feriados a si relacionados, numa 

espécie de mini-férias. Em muitos casos, a última sexta-feira antes do Natal, quando as 

festividades desta data não calham na própria sexta-feira, é o último dia de trabalho do 

ano. O primeiro dia de trabalho do ano seguinte é geralmente a primeira segunda-feira  

seguir ao dia 1 de Janeiro. 

Devido às interrupções que se verificam, começando pela véspera do Natal, e também 

dos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, muitas empresas organizadas planificam de 

forma atempada as suas operações para não terem que acarretar custos desnecessários 

durante este período, resultantes da presença de trabalhadores nos seus locais de tra-

balho, que no lugar de produzir estão mais preocupados com a preparação dos festejos.  

Ao nível do sector industrial, os custos de ligar uma máquina para depois voltar a des-

ligá-la em curto espaço de tempo podem ser tão onerosos que as empresas preferem 

mantê-las desligadas durante todo este período, que é de tipicamente duas semanas. 

Não é por acaso que as greves no sector industiral são geralmente convocadas para de-

pois da segunda-feira, com uma duração até ao último dia útil da semana. O objectivo 

é inflingir sobre o patronato os maiores danos possíveis, representados por um elevado 

consumo de energia ao serem ligadas as máquinas na segunda-feira, com o pressuposto 

de que elas se mantenham ligadas para o processo de produção até à sexta-feira dessa 

mesma semana.

Por outro lado, a roptura causada por uma greve, pondo em causa os compromissos do 

produtor para com os seus clientes, podem ser tão onerosos para obrigar o empregador a 

considerar a possibilidade de negociar. 

Olhando para a questão das tolerâncias de ponto, é possível evitar o tipo de ropturas 

de que o sector empresarial tanto se queixa. Há tolerâncias de ponto que são pontuais 

(tal como o próprio nome sugere), provocados por imperativos imprevistos do Estado. 

Certamente que não se pode dizer que tenha sido o caso do último dia 7 de Fevereiro. 

Contudo, há tolerâncias de ponto que podem resultar de uma sobreposição de feriados 

nacionais ou destes calharem num dia de semana que não permite aos cidadãos gozarem 

do descanso que o feriado deveria lhes proporcionar. Nestes casos, a presença no local de 

trabalho para sectores não criticamente indispensáveis torna-se menos rentável do que 

um custo desnecessário para a empresa.

Este tipo de situações são previsíveis de forma muito atempada, e podem ser considera-

das pelo governo na planificação do calendário de feriados para o ano seguinte, e quem 

sabe, talvez consagrando-os em instrumentos legais para tal. 

Isto permitirá que as empresas e os respectivos trabalhadores possam organizar melhor 

os seus processos de produção.

Por outro lado, com um pouco de melhor planificação ao nível das empresas, e num 

processo de consultas entre os empregadores e os trabalhadores, é possível planificar 

aquelas situções em que no interesse da própria empresa, os trabalhadores podem ser 

dispensados com as respectivas compensações nas férias.

Uma visão mais concertada sobre a problemática das tolerâncias de ponto poderá ajudar 

a evitar as emoções com que o assunto tem sido até aqui abordado.    
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O futuro do Ianukovich
Por Dmytro Yatsyuk, jornalista e blogueiro
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A Associação dos Comba-

tentes da Luta de Liber-

tação Nacional (1) quer 

mais pré-candidatos a 

candidato da Frelimo às presiden-

ciais de Outubro e (2) a reestru-

turação do secretariado-geral do 

partido.

O modesto guerrilheiro da luta 

anticolonial não é o alto dirigente 

hoje aposentado. Porém, provavel-

mente todos comungam de uma 

mesma ideia: sem eles não existi-

ria este Moçambique. É provavel-

mente essa comunhão que explica 

ACLLN
a sua dupla postura.

Mas determinemos melhor 

esse fenómeno. Por um lado, a 

ACLLN gostaria de ter um can-

didato filho dos pais fundadores 

da luta. Mas estes envelheceram, 

os tempos são dos mais novos e 

há adversários eleitorais a ter em 

conta. Daí a necessidade de apos-

tar num delfim.

Então, quanto mais amplo o es-

pectro, melhor a selecção do del-

fim.

Exemplar exercício de democracia 

que aborrece os militantes do Uno 

e seus cronistas. 

“(...) Os membros da Frelimo con-
sideram que devem assumir as 
suas responsabilidades ouvindo o 
sentimento da sociedade e buscar 
soluções para a Paz, seja no plano 
militar, seja no plano da segurança 
interna, seja no estabelecimento da 
confiança social, seja no estabeleci-
mento da ética pública.
A Frelimo tem a responsabilidade 
histórica da independência e acu-
mulou, ao longo dos anos, a experi-
ência de governação do País. Esta 
é uma tarefa da Frelimo e de toda 
a sociedade. 
Mas se a Frelimo não se mostrar 
à altura das responsabilidades que 
são suas, não pode haver dúvidas 
de que a sociedade encontrará vias 
de fazer frente à situação, sem a 
Frelimo ou contra a Frelimo.” 
“(…) Um Partido só merece gover-
nar na medida em que respeita os 
interesses do Povo.” 

Aqui está o Grande Pre-

núncio a não menospre-

zar. Prenúncio que na 

minha modesta opinião 

pode significar que a irrespon-

sabilidade, a impunidade, a falta 

de respeito e de consideração aos 

semelhantes, e sobretudo a indis-

farçável leviandade no exercício 

das funções públicas nos órgãos 

e instituições dos três poderes do 

O meu candidato
Por João Baptista André Castande

Estado, nomeadamente o Legisla-

tivo, o Judicial e o Executivo, estão 

perto do fim!!! 

Ora, se os subscritores do Pre-

núncio em apreço não se coibiram 

de advertir que a inobservância 

ou violação dos Estatutos pode 

fazer resvalar o partido Frelimo 

para uma situação de caos e con-

fusão, de fragilidade e de ilegiti-

midade, pondo em causa a sua 

própria razão de existir, julgo que 

assiste-me o direito de aprovei-

tar o ensejo para perguntar quão 

não estará ameaçado o ESTA-

DO MOÇAMBICANO, cujos 

fundamentos da sua existência, 

designadamente Constituição da 

República (CR) e a Legalidade, 

são vítimas sistemáticas das mais 

abjectas violações impunes???

Infelizmente, são raríssimos ou 

quase inexistentes os casos em que 

Titulares ou Membros de Órgãos 

Públicos indignam-se perante 

seus subordinados imediatos que, 

em flagrante violação da CR e da 

Lei, ofendem os direitos, liberda-

des, garantias e interesses dos ci-

dadãos legalmente tutelados.

Daí, a triste constatação de que o 

barulho ensurdecedor promovido 

aquando da entrada em vigor da 

então famosa Lei de Probidade 

Pública número 16/2012, de 14 

de Agosto, foi apenas sintoma 

de que com a máxima brevidade 

possível ela não passaria de letra 

morta, tal como acontece com a 

demais legislação sobre normas 

de funcionamento dos serviços da 

Administração Pública.

E, para não variar, mais sinto-

máticas são a opacidade e a falta 

de seriedade que caracterizou o 

processo de eleição dos membros 

das chamadas Comissões de Éti-

ca Pública - CEP (artigo 51), os 

quais, logo à partida e por força 

da Lei, ficaram subjugados aos 

respectivos dirigentes máximos 

dos órgãos e instituições a fiscali-

zar, ficando assim absolutamente 

desprovidos da independência de 

acção. Valha-nos DEUS!

Por isso, o meu voto no dia 15-

10-2014 está exclusivamente re-

servado para aquele concidadão 

que, além de reunir os requisitos 

de elegibilidade elencados no nú-

mero 2 do artigo 147 da CR, haja 

dado provas de verticalidade, in-

dependência, lealdade, probidade, 

justiça e competência no exercício 

de cargos públicos. 

Aquele concidadão que durante 

a sua campanha eleitoral conse-

guir convencer-me que depois de 

eleito será Presidente de todos os 

moçambicanos e não apenas in-

teressado em promover pretensos 

equilíbrios na distribuição ilegal 

dos recursos públicos a grupelho 

de membros proeminentes do seu 

partido político, esse sim, tem o 

meu voto garantido.  

O meu voto no dia 15-10-2014 

fica, desde já, cativo para aquele 

compatriota claramente assumi-

do que, doravante, as estruturas 

do Aparelho do Estado não serão 

jamais refúgio para a mediocri-

dade e que, para o fim em vista e 

sobretudo para a moralização que 

a sociedade moçambicana precisa 

e merece, a “guerra” aos incompe-

tentes, corruptos e toda a corja dos 

malefícios entrincheirados nos 

órgãos e instituições do Estado a 

todos os níveis, será renhida, du-

ríssima, cega e implacável!

Ao meu candidato para o dia 15-

10-2014, eu peço que durante a 

sua campanha eleitoral diga de 

viva voz, ao País e ao Mundo, que 

em caso de ser eleito Presidente da 

República lutará de modo que:

A Constituição da República, a le-

galidade, os direitos e as liberdades 

fundamentais dos cidadãos serão 

escrupulosamente observados e 

respeitados;

Para o rápido desenvolvimento da 

Pessoa Humana em Moçambique, 

bem como combater eficazmente a 

subserviência, o respeito de medo, 

o “lambebotismo” e a sabujice, será 

introduzida nas escolas básicas e 

pré-universitárias a disciplina de 

Educação Cívica, que compre-

enderá o estudo obrigatório da 

Constituição da República, da 

Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e de todo o leque de 

legislação correlacionada, a fim de 

que todos os cidadãos saibam que 

lhes assiste o Direito Inalienável 

de serem governados por LEIS e 

não por meros desvarios de políti-

cos errantes;

Cessará de imediato a interpreta-

ção propositadamente distorcida 

dos artigos 15 e 16 da CR com o 

fito de beneficiar marginais, em 

prejuízo dos verdadeiros comba-

tentes e seus órfãos e/ou descen-

dentes aí verdadeiramente con-

templados; 

Em prol do Direito ao Trabalho 

que assiste a todos os cidadãos 

moçambicanos (artigo 84 da CR), 

os princípios da exclusividade, do 

mérito e capacidade no acesso e 

progressão nas carreiras da Fun-

ção Pública e no exercício das 

respectivas funções e cargos, serão 

estritamente respeitados. A acu-

mulação de cargos públicos pelas 

mesmas pessoas será prática do 

passado; 

Consequentemente, o Conselho 

Superior da Comunicação Social, 

órgão criado pela CR para a de-

fesa da disciplina e da indepen-

dência dos meios de comunicação 

social no exercício dos direitos à 

informação, à liberdade, e ainda 

dos direitos de antena e de res-

posta, num de Estado de Direito 

baseado no pluralismo de expres-

são, nunca mais será dirigido por 

funcionários ad hoc;

A actual sobrevalorização de di-

plomas académicos em detrimen-

to do mérito, do saber fazer, da 

experiência e do desempenho dos 

funcionários e agentes do Estado, 

será eliminada da Função Pública.    

Finalmente, o meu candidato só 

será aquele compatriota que, in-

carnando Diogo Lopes Rebelo 

e Samora Moisés Machel, tenha 

demonstrado claramente a assun-

ção do princípio segundo o qual 

“A FORTALEZA é a virtude ou 

hábito pelo qual, para salvar o bem 

comum, se arrostam as coisas terrí-

veis quando a morte ameaça.”

DULCE ET DECORUM EST 

PRO PATRIA MORI! 

Os resultados eleitorais já fo-

ram publicados e o Conse-

lho Constitucional validou 

e proclamou os resultados 

eleitorais. Do processo eleitoral 

resultaram duas grandes manchas, 

designadamente a anulação das 

eleições em Nampula e Gurué. Em 

qualquer um dos casos, os protago-

nistas principais foram os órgãos 

eleitorais, seja a nível local, seja a 

nível central. Muitos poderão mi-

nimizar o que ocorreu naqueles 

dois municípios, mas a história 

de eleições em Moçambique tem 

justamente 20 anos, sete eleições, 

entre gerais e autárquicas, já se re-

alizaram. Em jeito de balanço, po-

demos dizer que o resultado é po-

sitivo, mas as constantes manchas 

resultantes do desempenho dos 

órgãos de administração eleitoral 

não nos podem deixar indiferentes, 

pensando que faz parte do per-

curso. Em primeiro lugar, mesmo 

com o actual sistema, foi possível 

eleições justas e transparentes em 

muitos locais. Isso significa que é 

possível, nas actuais circunstâncias, 

realizarmos eleições transparentes, 

livres e justas. Em segundo lugar, 

constata-se que as tecnologias de 

informação já estão desenvolvidas e 

espalhadas pelo país, pelo que não 

se compreende que seja feita uma 

aposta, passando-se a serem usa-

das. É incompreensível o método 

de votação, contagem e publicação 

dos editais. Como referiu o Con-

selho Constitucional, os editais 

foram rasurados, entregues sem 

assinaturas ou carimbos. É preciso 

e possível ir ainda mais longe. Por-
que não se pode optar pela votação 
electrónica? Porque a contagem de 
votos não pode seguir o mesmo 
sistema? Pelo decurso das negocia-
ções entre o Governo e a Renamo, 
percebe-se que a preocupação é a 
partidarização dos órgãos eleitorais, 
como se as eleições fossem ganham 
ou perdidas pelo maior ou menos 
número de lugares nos órgãos de 
administração eleitoral. A cada 
eleição constituem-se novos órgãos 
eleitorais e a memória institucional 
dos mesmos perde-se, pois a profis-
sionalização da CNE e do STAE 
está longe das prioridades de quem 
tece o nosso sistema eleitoral. Vem 
aí mais uma eleição e a deficiente 
resolução destas questões irá, segu-
ramente, condicionar o processo. 
Esperemos estar errados e que o 
modelo que está a ser desenhado 
ajude a credibilizar o nosso sistema 
eleitoral. O sistema do contencioso 
eleitoral – sobretudo o princípio da 
impugnação prévia – deve ser tem-
perado com outros mecanismos 
para garantir que as eleições sejam, 
também, justas. É incompreensível 
validar uma eleição ou indeferir um 
recurso porque não se respeitou 
esse princípio mas está claro que o 

interessado não impugnou – ou não 

pôde impugnar – porque o delega-

do de candidatura foi injustamente 

detido. O sistema eleitoral estabe-

lece um mecanismo de protecção 

dos delegados – as imunidades – 

mas, mesmo assim, os nossos zelo-

sos Polícias fingem que não sabem 

e prendem, justamente, no momen-

to em que o delegado deveria estar 

preocupado em decidir se impugna 

ou não o resultado eleitoral. Vê-se, 

aqui, que a legalidade põe em causa 

a justiça e a transparência do resul-

tado eleitoral. O problema, parece, 

não está na inexistência dos meca-

nismos de protecção e defesa dos 

direitos dos partidos e de todos os 

intervenientes no processo eleito-

ral, mas no seu conhecimento por 

quem tem essa obrigação. Em todo 

o caso, é tempo de pensar na justiça 

eleitoral de outra forma, sobretudo 

agora que está na sua fase crucial o 

processo de revisão da Constitui-

ção. Os tribunais eleitorais - em 

quase todos os distritos há tribunais 

judiciais de distrito, onde funciona-

riam, em tempo de eleições, secções 

de contencioso eleitoral, os litígios 

poderiam ser lá dirimidos, sendo 

que em caso de recurso poderia se 

chegar ao Conselho Constitucio-

nal. O princípio da impugnação 

prévia continuaria, mas estaria 

mitigado. É importante dar passos 

para uma melhor credibilização do 

nosso sistema democrático.

*Bastonário da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique (OAM). Texto 

originalmente publicado no Boletim 
Informativo da OAM, edição 21

Eleições como exercício de cidadania
Por Tomás Timbane*
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Nos últimos tempos, os princípios 

do ano lectivo têm sido caracteri-

zados por alguma revolta por parte 

do cidadão moçambicano. O que 

tem estado na origem desse sentimento é 

o facto de os alunos continuarem a sentar-

-se no chão. Mais sintomático é o facto de 

alguns concidadãos ficarem de tal forma 

furiosos que não admitem que este facto 

continue a ocorrer sobretudo na capital do 

país. Percebe-se aqui, que a capital deveria 

tomar a dianteira em termos de exemplo. 

Está claro que quem de direito, ao longo 

destes anos, não está a dar conta do recado. 

Não está a conseguir pôr os alunos deste 

país sentados em carteiras. Será que a ques-

tão das carteiras não cabe na agenda nacio-

nal? Ou é algo tão vulgarmente mesquinho 

que imediatamente é esquecido? 

Não há alunos sentados no chão…
Os meninos “não falam política” quando as 

suas nádegas sentem a temperatura do ci-

mento a testá-los sempre que a aula tem iní-

cio depois de ouvirem uma voz de comando: 

“sentem-se! Esta imagem desagradável e trau-

matizante, conhecida pelos pais e/ou encar-

regados de educação, consegue colar-lhes as 

bocas ao ponto de pô-los calados. Cada um 

coze-se na reclamação que ferve dentro de si, 

aguardando pacientemente que “os mais ve-

lhos” resolvam o problema.

Os pais sentem-se com sorte por ter os seus 

educandos a estudar. Para quê reclamar cartei-

ras na sala de aulas se há quem nem conseguiu 

pôr o seu filho naquele lugar? Porquê reclamar 

uma sala com um quadro difusamente esbu-

racado e de geometria irregular, não basta o 

quadro? Por que razão alguém vai querer re-

clamar por um sistema eléctrico adequada-

mente instalado, janelas, portas e fechaduras 

em condições? Afinal não basta ter lá dentro 

só o professor mais os vestígios da existência 

de janelas de madeira ou de vidro, saudades do 

local onde ficava a lâmpada ou a tomada eléc-

trica; lembranças do lugar onde ficava a porta? 

Não, isso não basta. 

Para aclarar a situação os alunos sofrem com a 

chuva, o sol, a ventania, a poeirada, etc. Acla-

rar sim, porque os que se dizem gestores pa-

rece que não percebem que aquela situação é 

péssima num país em que se fala de aumento 

de produção da madeira (em cerca de 50 mil 

metros cúbicos relativamente ao ano transac-

to). Só a China, o maior consumidor da ma-

deira proveniente de Moçambique, absorveu 

entre 2000 e 2010, de acordo com a Agência 

de Investigação Ambiental, 85 % dos 430 mil 

metros cúbicos de madeira em toro. Muitos 

outros países estão nesta corrida pela ma-

deira moçambicana. Que estejam, o que é 

financeiramente bom, mas que haja sen-

so de justiça no sentido de se ultrapassar 

esta velha e vergonhosa “problemática” de 

alunos sentados no chão no país das ma-

deiras.

Cá entre nós: se de 2001 a 2010 o valor da 
exportação da madeira nacional para a Chi-
na aumentou de 8 milhões de dólares (US$) 
para 100 milhões (US$), de acordo com a 
mesma agência, é caso para perguntar: es-
quecemo-nos de nós e só queremos exportar, 
aliás, vender, vender e vender, enquanto os 
alunos continuam bem sentadinhos no chão? 
Algo terá que mudar para urgentemente 
concluirmos, como verdade, que já não temos 
alunos sentados no chão.

Há coisas que não con-

sigo mesmo aceitar.

Em Maputo, no 

Centro Joaquim 

Chissano, as duas delegações 

debatem os assuntos da agenda 

com educação e cordialidade.

Na Assembleia da República 

as três bancadas vão aprovando 

as várias leis que constituem o 

chamado pacote eleitoral. Por 

consenso.

Desde há algum tempo não 

surgem notícias de ataques re-

alizados por homens armados 

da Renamo na Estrada Nacio-

nal No. 1.

E, apesar disto tudo, chegam 

notícias de que uma unida-

de militar governamental, na 

passada segunda-feira, tentou 

subir a uma zona da Serra da 

Gorongosa para a ocupar mili-

tarmente. Tentou, sem sucesso, 

porque foi repelida tendo fugi-

do em debandada. Mais uma 

vez se fala de mortos e feridos.

Tudo isto me faz pensar que, 

apesar de tudo o que refiro no 

princípio deste texto, há gente 

que continua a acreditar numa 

solução militar para os proble-

mas que o país enfrenta.

E como temos um Coman-

dante em Chefe das Forças 

de Defesa e Segurança, sou 

forçado a pensar que as ordens 

para continuar a fazer ataques 

à Gorongosa são de sua inicia-

tiva.

Estando para muito breve a 

reunião do Comite Central, 

pode parecer que o Presidente 

do partido Frelimo quer che-

gar a esse encontro levando a 

cabeça de Afonso Dhlakama 

numa bandeja. O que, obvia-

mente, não está a ser nada fácil.

Creio, portanto, que ambas as 

partes devem declarar, ime-

diatamente, um cessar-fogo, 

enquanto decorrem as nego-

ciações e a aprovação de legis-

lação no Parlamento. Basta de 

derramamento de sangue em 

nome de objectivos pouco, ou 

nada, claros.

Se ambas as partes pensam 

que, por razões estratégicas, 

devem manter as suas posições 

no terreno até terem sido con-

seguidos os resultados políticos 

que pretendem, que as mante-

nham, mas com ordens firmes 

de não tomarem a iniciativa de 

qualquer novo confronto.

Dizem-me que continua a 

chegar armamento pesado ao 

país. A minha fonte referiu, 

nomeadamente, a chegada 

de Katiushkas, os famosos 

Órgãos de Estaline. Se for 

verdade é uma má notícia 

porque todos sabemos que os 

militares, em qualquer parte 

do mundo, quando recebem 

“brinquedos” novos querem 

sempre experimentá-los no 

terreno. E os passos que estão 

a ser dados para o restabeleci-

mento da Paz ainda são dema-

siado frágeis para suportarem 

agressões violentas.

Consolidemos, portanto, o que 

já se conseguiu e paremos de 

brincar às guerras.

E estou a falar para os dois la-

dos do conflito.

Parar a guerra
A 

UE não tem condições para se substituir financeira-
mente à assistência russa e juntamente com o FMI 
prover os 35 mil milhões de dólares que o novo minis-
tro das Finanças, Iuri Kobolov, alega precisar até final 

de 2015. 
A tomada do poder em Kiev por uma frente políti-
ca heterogénea, congregando nacionalistas ucranianos do 
centro-esquerda à extrema-direita, acentuou a contes-
tação identitária nas regiões russófonas do Leste e Sul. 
A União Europeia – muito em particular a Polónia e a Ale-
manha – e a Rússia estão, por sua vez, de facto à compita pela 
influência num estado em que pela segunda vez desde 2004 
o poder institucional se desagregou ante protestos de rua. 
Viktor Yanukovitch incapaz de reprimir as manifestações per-
deu o apoio dos poderes regionais e das oligarquias que o sus-
tentaram desde a eleição presidencial de 2010, designadamen-
te dos multimilionários Rinat Akhmetov e Dmitri Firtash, e 
finou-se numa fuga desnorteada. 

Confrontos em cascada 
A queda de Yanukovitch custará caro às figuras mais expos-
tas da cleptocracia presidencial, como o seu filho Oleksandr 
e o testa-de-ferro Sergei Kurschenko, mas presentemente não 
há condições para a emergência de um poder forte que im-
punha uma recomposição de interesses a partir do aparelho 
de estado sacrificando os oligarcas do pós-sovietismo a no-
vos cliques conforme ocorreu na Rússia com Vladimir Putin.  
Os grupos económico-financeiros mais ligados aos sectores 
mineiros, metalúrgicos e da indústria pesada, optam prefe-
rencialmente pela manutenção de um estado independente e 
unitário em vez de apoiarem movimentos separatistas que le-
variam as regiões russófonas a cingir-se à tutela de Moscovo. 
A Ucrânia apesar da dependência energética de Mosco-
vo não pode, por outro lado, prescindir da UE que é par-
ceiro comercial com peso equivalente à Rússia e foco 
de influência nas regiões Ocidentais ligadas historica-
mente a Polónia e ao antigo Império Austro-Húngaro. 
Políticos e empresários já testados em lutas pelo po-
der, como Yulia Timoshenko ou Petro Poroshenko, es-
tão de novo na liça política, mas a sua capacidade de 
mobilização é limitada pela imagem generalizada de cor-
rupção que sucessivos governos e presidentes têm deixado. 
A pouco entusiástica recepção a Timoshenko na Praça da In-
dependência de Kiev no sábado da libertação da antiga primei-
ra-ministra não obstou a que o seu braço-direito Oleksandr 
Turchinov fosse eleito presidente do Parlamento e chefe de 
estado interino, mas as relações de forças entre as diversas fac-
ções políticas impedem a emergência de líderes indiscutíveis.  
A forte e decisiva mobilização de grupos de extrema-direita 
anti-russos e anti-semitas e a influência de “Liberdade”, lidera-
do por Oleh Tianibok e quarto maior partido parlamentar, são 
factores condicionantes na formação de um governo de tran-
sição e “casus belli” ideológico para o Kremlin agitar a ameaça 
nazi-fascista.

A tensão russo-ucraniana
O “Partido das Regiões” renegou Yanukovitch, viu desertarem 
77 deputados, perdeu a maioria, mantendo 130 mandatos, sendo 
ainda a maior bancada entre os 450 deputados, mas foi impotente 
para impedir que o Parlamento reinvestido de poderes reforça-

dos pelo retorno à constituição de 2004 agravasse a tensão étni-

co-político-regional com um ataque directo à sua base de apoio. 

A “Rada” revogou a lei de Julho de 2012 que permitia o es-

tatuto de “língua regional” aos idiomas falados por pelo 

menos 10% da população de uma região, caso do rus-

so em áreas do Sul e Leste da Ucrânia além do romeno 

e húngaro em localidades da Transcarpátia (antiga Ruté-

nia da Checoslováquia transferida para a URSS em 1945). 

A reimposição do ucraniano como língua única oficial a todos os 

níveis da administração é tida como uma afronta pelos russófo-

nos (cerca de 30% da população) e surge como mais um factor de 

mobilização para os contestatários da frente no poder em Kiev. 

A regionalização ou federalização são agora apresentadas como 

alternativas a um centralismo que favoreça determinado grupo 

etno-linguístico e nessa lógica o governador da região russófo-

na de Kharkiv Mikahilo Dobkin anunciou a sua candidatura 

às eleições presidenciais de 25 de Maio juntando-se a Vitali 

Klitsckho um dos líderes do protestos mais cultivados pela UE. 

Em Sevastopol, porto com 350 mil habitantes, o russo Alek-

sei Chali foi, entretanto, eleito presidente da câmara e por toda 

a península da Crimeia (território russo cedido por Nikita 

Krushov à Ucrânia em 1954) a maioria russa manifesta oposi-

ção aos novos poderes em Kiev.

Uma Primavera com a faca na garganta
O Kremlin, que negociou a permanência em Sevastopol da 

sua esquadra do Mar Negro até 2024, só em último recurso 

favorecerá uma partilha da Ucrânia e desde já, contestando a 

legitimidade das novas autoridades, congelou o apoio financei-

ro a Kiev para pagamento de serviço de dívida e aquisição de 

gás natural (17 mil milhões de dólares dos quais 5 mil milhões 

já desembolsados na sequência da recusa de Yanukovitch em 

assinar em Novembro um “Acordo de Parceria” com a UE). 

A UE não tem condições para se substituir financeiramente à as-

sistência russa e juntamente com o FMI prover os 35 mil milhões 

de dólares que o novo ministro das finanças, Iuri Kobolov, alega 

precisar até final de 2015, sem considerar sequer uma reestrutu-

ração da dívida de Kiev que terá de ser negociada com Moscovo. 

A eliminação de subsídios, designadamente a combustí-

veis, desvalorização do hrivnia, cortes para conter um dé-

fice orçamental que rondará os 7% a 8% do PIB, revisão das 

leis de concorrência e sistema fiscal, são algumas das obri-

gações a que terá de se comprometer um governo em Kiev 

para obter financiamentos em caso de ruptura com Moscovo. 

As fúrias que assolam a Ucrânia, a recusa do Kremlin em acei-

tar um governo em Kiev ideologicamente desafecto e oposto 

a uma “União Euroasiática” aduaneira e económica pautada 

pelos interesses de Moscovo, dificilmente permitirão a eleição 

de uma maioria suficientemente coerente e com abrangên-

cia nacional para impor reformas socialmente muito gravosas.  

Com as presidenciais de Maio, a que se juntarão eleições para a 

câmara de Kiev, seguindo-se provavelmente legislativas anteci-

padas para substituir a “Rada” votada em Outubro de 2012, se 

começará a perceber se a Ucrânia tem condições para subsistir 

como estado unitário ou se a secessão é alternativa realista e até 

lá resta tentar escapar à bancarrota. 

Jornalista
http://maneatsemper.blogspot.pt/

Revoluções na Ucrânia 
Por João Carlos Barradas* 
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A Comissão Nacional da SADC, em Moçambique, anuncia o lançamento 
do 16º CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁ-
RIAS DA SADC: Edição de 2014, que é aberto a todos os estudantes 
nacionais da SADC matriculados nas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes do ensino 
secundário geral no ano lectivo de 2014.

REGULAMENTO DO CONCURSO

O tópico do Concurso desta Edição é “As alterações climáticas estão a 
ter um efeito adverso sobre o desenvolvimento socioeconómico da Re-
gião? O que é que o Sector da Educação deve fazer para atenuar esse 
efeito sobre a juventude?

1. Na redacção, os concorrentes devem:

a) Explicar as causas do aquecimento global e como uma alteração de 
um ou dois graus nas temperaturas médias globais pode ter um 
efeito sobre as nossas vidas. (10 Pontos)

b) Falar sobre os efeitos do aquecimento global e das alterações cli-
máticas sobre o desenvolvimento socioeconómico da Região da 
SADC. (20 Pontos)

c) Falar sobre os sucessos e fracassos do Protocolo de Quioto como 
um instrumento que regula os Estados Membros na resolução de 
questões relativas às alterações climáticas. (25 Pontos)

aquecimento global e das alterações climáticas. Responder se é de-
masiado tarde para se fazer algo acerca das alterações climáticas. 
(20 Pontos)

e) Recomendar o que o Sector da Educação da SADC deve fazer para 
atenuar o efeito das alterações climáticas sobre a juventude. (25 
Pontos)

2. Todos os trabalhos a concurso deverão (i) ter entre 1.000 e 2.000 pala-
vras e (ii) ser numa das línguas de trabalho da SADC, nomeadamente, 
inglês, português e francês. Embora os trabalhos a concurso possam 
ser manuscritos, os concorrentes são encorajados a dactilografar as 
suas redacções para poupar tempo, dado que depois de recebidas a ní-
vel regional, as redacções manuscritas são dactilografadas antes de ser

enviadas para a tradução noutras línguas de trabalho da SADC.

3. Os trabalhos a concurso deverão conter, na última folha, todos os deta-
lhes de contacto do(a) concorrente, incluindo endereço físico, números 
de telefone/telemóvel e, onde for aplicável, de fax e endereço de cor-
reio electrónico (E-mail). O nome do/a estudante concorrente, a escola 
e o país a que pertence devem constar apenas na última página.

4. Os trabalhos a concurso devem ser submetidos às Direcções Provin-
ciais de Educação e Cultura, até dia 30 de Abril de 2014. Cada Direcção 
Provincial de Educação e Cultura irá fazer o apuramento das três me-
lhores redacções a nível provincial e submetê-las ao Ponto Provincial 
de Contacto da CONSADC, até 9 de Maio de 2014.

Os Pontos províncias de contacto da CONSADC são

CONCURSO DE REDACÇÕES PARA ESCOLAS SECUNDÁRIAS DA SADC

ANÚNCIO
5.Da decisão do Júri Provincial não há recurso.

6. Cada Ponto Provincial de Contacto da CONSADC irá subme-
ter ao Secretariado Técnico da CONSADC, em Maputo, as três 
melhores redacções da província, por correio electrónico, até 
16 de Maio de 2014 (consadc@yahoo.com) e as redacções em 
formato físico, até 20 de Maio de 2014.

7. Os trabalhos a concurso recebidos das províncias serão anali-
sados por um júri, a nível nacional, constituído por elementos 
a serem indicados pelo Director da CONSADC, sob a propos-
ta do Ministério da Educação, que irá seleccionar as três me-
lhores obras para serem submetidas ao Secretariado da SADC, 
em Botswana.

8. Os vencedores a nível nacional em Moçambique serão anun-
ciados no dia 30 de Maio de 2014 e os prémios serão atribuídos 
numa cerimónia pública, na Província de Sofala, por ocasião 
das comemorações do Dia da SADC: 17 de Agosto.

9. Haverá três prémios nacionais que serão atribuídos da seguin-
te maneira: 1º Prémio = o

equivalente a USD500 em meticais; 2º Prémio = o equivalente a 
USD300 em meticais; e 3º Prémio = o equivalente a USD200 
em meticais

10. Da decisão do Júri Nacional não há recurso.

11. Os três vencedores a nível nacional de cada Estado Membro 
irão depois competir a nível regional.

12. Haverá três prémios regionais que serão atribuídos da se-
guinte maneira: 1º Prémio = USD1.500; 2º Prémio = USD1.000 
e 3º Prémio = USD750

13. Os três vencedores regionais irão viajar em Agosto de 2014 
para participar na Cerimónia de Abertura da Cimeira dos 
Chefes de Estado e/ou Governo da SADC, na República do 
Zimbabwe, onde o vencedor do Primeiro Prémio irá ler ex-
tractos da sua redacção.

14. Peritos do Secretariado da SADC supervisarão o processo de 
-

gional.

15. Da decisão do Júri Regional não há recurso.

16. Os familiares directos dos quadros do Secretariado da SADC, 
dos Pontos Nacionais de Contacto da SADC, dos Pontos de 
Contacto da CONSADC a nível central, dos Pontos Provin-
ciais de Contacto da CONSADC, das Comissões Nacionais da 
SADC e dos Coordenadores Nacionais dos Media da SADC 
não podem participar no concurso.

17. Recomenda-se que exemplares do regulamento deste Con-

10ª, 11ª e 12ª classes.

18. Cópia deste Regulamento está também disponível no Portal 
da CONSADC:

www.consadcmocambique.blogspot.com

Maputo, 14 de Novembro de 2013
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O 
ministro da Juventude e 

Desporto, Fernando Sum-

bana Júnior, fez, há dias, 

uma radiografia das prin-

cipais incidências que estão a mar-

car a sua governação, depois que há 

sensivelmente dois anos, substituiu 

Pedrito Fulede Caetano. Entre ou-

tras revelações, ainda que de forma 

cautelosa, Sumbana diz que a ju-

ventude actual é reflexo da socieda-

de em que vivemos; que os preços 

de compra das casas do Bairro da 

Intaka, no município da Matola, 

ainda que não sejam acessíveis para 

o bolso de muitos, foram propostos 

pelos próprios jovens; que contra-

riamente ao que tem vindo a ser 

largamente badalado dando conta 

de a nossa menina de ouro Lurdes 

Mutola, estar a ser deserdada pelo 

Governo isso não corresponde à 

verdade. 

Leia, de forma detalhada, a entre-

vista tida com o titular da pasta da 

Juventude e Desporto.

   

Que balanço faz da governação 
que está prestes a terminar, concre-
tamente na área que dirige?
-O balanço é positivo porque o 

Governo procurou traçar no seu 

Programa Quinquenal as matérias 

que são fundamentais para o de-

senvolvimento da juventude e do 

desporto, partindo daquilo que é 

a sensibilidade recolhida junto do 

povo. 

Identificou, igualmente, o diálogo 

como factor chave no domínio da 

juventude de modo que os jovens 

tenham a dimensão real dos pro-

blemas que o país enfrenta para 

poderem participar activamente na 

projecção do desenvolvimento.

Procuramos criar condições para 

que os jovens participassem na to-

mada de decisões, do nível micro ao 

macro. Procuramos criar condições 

para que o jovem tivesse formação, 

ao nível técnico-profissional, para 

que tivesse uma oportunidade de 

emprego ou auto-emprego porque 

o ritmo de crescimento populacio-

nal não está a acompanhar o ritmo 

de oportunidades de emprego. 

Isto tudo vem englobado na Polí-

tica da Juventude que vem respon-

der a essas preocupações, incluindo 

o acesso à habitação, assim como 

criar condições para que ocupasse 

melhor os seus tempos livres.

Falando da Política da Juventude, 

ela já foi aprovada pela Assembleia 

da República (AR). Levou muito 

tempo, mas o suficiente para que 

fosse devidamente analisada, esse 

tempo levado para a sua aprovação 

tratava-se de um processo de matu-

ração, pois pretendia incluir todos 

os seguimentos da juventude, desde 

o jovem informal até aos profissio-

nais de cidade, incluindo os não 

jovens (os pais) porque também 

são parte interessada do futuro da 

juventude.

Além da política tivemos a sorte de 

MJD nunca deu costas a Lurdes Mutola
Por Paulo Mubalo e Abílio Maolele 
(texto) e Urgel Matula (fotos)   

-Reage Fernando Sumbana Jr. para quem os jovens é que propuseram o preço de compra das casas do Bairro Intaka

reunirmos a juventude, no III En-

contro Nacional da Juventude, em 

Rapale (Nampula), em Agosto de 

2013. Neste encontro participaram 

jovens de todos os distritos e de 

todos os segmentos da sociedade, 

onde se debateu artigo por artigo 

desta política de modo que a AR 

a aprove e em unanimidade. Agora 

estamos num momento de imple-

mentação, apesar de termos come-

çado antes da sua aprovação.

Há uma apreciação de que o MJD 
dá primazia a questões desportivas 
que da juventude. Quer comentar?
-Sei que há este sentimento, mas o 

mesmo é criado pela imprensa. O 

desporto pelo facto de ser aglutina-

dor e emocionante acaba sendo o 

mais mediatizado que as questões 

da juventude. Porquê temos um ca-

nal de rádio que é só do desporto 

(RM Desporto) e não temos um 

da juventude? Temos que compre-

ender que são os nossos corações 

que se arrastam, mas aqui no Mi-

nistério damos mais atenção aos 

assuntos da juventude, até porque 

quem faz desporto na maioria são 

os jovens.

Então, quando nós tratamos dos 

assuntos da juventude temos que 

passar pelo desenvolvimento do 

desporto, mas não é o governo é a 

sociedade que olha assim.

Como é que o senhor ministro 
olha para a juventude actual?
-Eu acho que a juventude actual 

é produto da sociedade actual. Eu 

não considero a juventude como 

sendo rebelde, mas é como ela é e 

temos que compreendê-la.

Os jovens reagem ao que aconte-

ce na sociedade; até nos aborrece-

mos quando colocam esta e aquela 

questão e pensamos que são irres-

ponsáveis, mas eles reagem a um 

estímulo criado por algo. 

Em tempos passados, já houve jo-

vens mais rebeldes que os actuais, 

olhando os valores morais do tem-

po versus o comportamento por 

eles demonstrados. 

Então, os jovens devem ser ouvidos 

e compreendidos. Não podemos 

ditá-los só porque somos mais ve-

lhos. Devemos desenhar programas 

correspondentes às suas expectati-

vas e que sejam protagonistas por-

que há algumas coisas que não con-

seguimos e se participarem podem 

dar outra visão. 

Portanto, os jovens só merecem o 

meu carinho. Mas há alguns jovens 

que precisam ponderar no seu com-

portamento, aqueles que exageram 

no álcool, que consomem drogas, 

no geral, os que querem uma vida 

fácil. 

Não são a maioria, mas são rui-

dosos porque acabam provocando 

toda a sociedade.  

            

Como é que olha para a questão da 
habitação para os jovens?
-Fizemos uma avaliação de sensi-

bilidade, em que trabalhamos com 

várias construtoras e arquitectos de 

modo a vermos que tipo de casa 

podíamos construir para os jovens. 

Trabalhamos, igualmente, com jo-

vens bancários, trabalhadores e de 

toda a nossa sociedade e que nos 

disseram que devíamos construir 

uma casa que custasse entre 750 e 

900 mil Meticais.

Não é barata, mas é aquela que os 

jovens disponibilizaram-se a pagar 

e que até a família pode ajudar. Em 

relação aos preços, tenho que frisar 

que foram os jovens que nos deram 

esta proposta. 

Em todas as províncias estão se a 

demarcar terrenos para os jovens, 

apesar de o ritmo não acompanhar 

a expectativa. Actualmente não 

mandamos verificar o parcelamen-

to, deslocamo-nos pessoalmente 

para o efeito, pondo infra-estrutu-

ras. Por exemplo, a vila dos jogos 

(Vila Olímpica) não foi construída 

apenas para albergar os atletas, mas 

também a pensar no jovens traba-

lhadores.

O acesso ao emprego com relativa 

facilidade é outra acção que está a 

ser levada a cabo. E para o efeito, 

o Conselho de Ministros (CM) 

aprovou o decreto que preconiza os 

estágios profissionalizantes. Está-

gios estes que permitem aos jovens 

aprenderem a prática. Este decreto 

vem minimizar a questão da expe-

riência que tanto se pede nos con-

cursos de emprego. 

E no que tange ao desporto, que 
balanço faz?
-Tendo a política e a estratégia 

para o desenvolvimento do despor-

to que preconizam que nós temos 

que massificar o desporto, pois com 

ela teremos um vasto leque de pra-

ticantes onde podemos escolher 

melhor os atletas, sendo assim, es-

tamos a fazer um trabalho, ao ní-

vel nacional, que parte dos bairros 

(incluindo as famílias) até ao topo. 

Incluímos as famílias porque elas 

são as principais motivadoras, pois 

com um pai presente no dia-a-dia 

do seu filho, em termos desporti-

vos, facilita o rendimento do atleta. 

Isso também contribui na discipli-

na dos atletas de modo que saibam 

cumprir os horários, a obedecer os 

comandos, entre outras acções en-

volvidas na vida desportiva. 

Essa prática permite, igualmente, 

com que os atletas desenvolvam o 

espírito de liderança, e que possam 

fazer algo sem a presença do treina-

dor ou capitão.

Neste processo de massificação, or-

ganizamos torneios como Bebec, 

Jogos Desportivos Escolares, entre 

outros torneios envolvendo crian-

ças.

A mesma política preconiza que 

temos que trabalhar afincadamen-

te na alta competição, onde pega-

remos os atletas identificados nos 

torneios de formação citados para a 

sua moldagem. É aí onde entram os 

centros de estágios, que ainda não 

temos, mas que vamos fazer partin-

do da identificação das pessoas com 

quem temos que trabalhar.  

Já nos jogos desportivos escolares 

estamos a trabalhar com o Minis-

tério da Educação (MINED) de 

modo que os atletas identificados 

possam ter acompanhamento.

O desporto moçambicano enfren-
ta, actualmente, um grande proble-
ma, o das infra-estruturas. Como é 
que o MJD vê esta questão?
-Primeiro tenho que admitir 

que as pessoas têm razão quan-

do reclamam das infra-estruturas. 

Aprovamos, recentemente, um re-

gulamento sobre infra-estruturas 

desportivas. Esse regulamento 

indica primeiro que tipo de infra-

-estruturas desportivas devem ser 

desenvolvidas de modo que não 

perca esforços. Por exemplo, quem 

quer construir um campo de fute-

bol já sabe quais são as dimensões 

do campo, que equipamento deve 

usar.

Portanto, tem razão quando dizem 

que não há infra-estruturas des-

portivas. Até me preocupo quando 

dizem que a cidade de Maputo tem 

mais infra-estruturas porque refe-

rem as que existem há muito tem-

po antes da independência, pois a 

maioria dos clubes estavam aqui 

e tinham os seus campos, até que 

alguns tinham mais de um campo 

que estão, agora, em estado de de-

gradação.

Ficamos felizes com algumas ini-

ciativas, como a do Grupo Despor-

tivo de Maputo, de requalificação 

dos seus espaços desportivos, de 

modo que haja formação no clube. 

Outros clubes fazem essa requali-

ficação mudando-se para outros 

espaços onde acham que podem 

desenvolver melhor as suas activi-

dades.

Mas o governo tem um plano com 

que anda todo o momento a procu-

ra de financiamento para a constru-

ção de um campo ao nível dos dis-

tritos. Já discutimos e aprovamos o 

plano, o que falta é dinheiro para a 

execução.  

Numa primeira fase, queremos 

pegar em 26 distritos para a im-

plementação do projecto porque a 

ideia é chegar a todos os distritos 

do país, de modo a termos o básico 

para mover as crianças a irem aos 

campos. 

O problema do financiamento rela-

ciona-se ao facto de o desporto não 

ser prioridade para o governo, isto 

porque quando se divide o “bolo” 

(Orçamento do Estado), primei-

ro olha-se para as questões como 

saúde, água potável, energia, edu-

cação e quando chega o momento 

da construção do campo já não há 

dinheiro. Por isso estamos a procu-

ra de meios alternativos para a im-

plementação do projecto. 

Em Gondola, o governo está a re-

abilitar o complexo desportivo per-

tencente aos Caminhos de Ferro de 

Moçambique (CFM), partindo de 

um acordo assinado. Agora estamos 

numa fase conclusiva e acreditamos 

que os CFM vão se ocupar da ques-

tão administrativa. O mesmo está a 

ser feito em Cabo Delgado. 

Em 2011, organizámos os Jogos 
Africanos que movimentaram 
cerca de 400 milhões de dólares 
norte-americanos. Há quem diz 
que o investimento foi desneces-
sário porque não tivemos grandes 
ganhos em termos de infra-estru-
turas. Quer comentar, detalhar ou 
desmentir?
-Quando as pessoas dizem isso têm 

razão de um lado, mas de outro não 

têm. Devemos olhar esta questão 

no sentido global. Para desenvol-

vermos o desporto e arrastarmos as 

multidões, em Moçambique, temos 

que fazer um trabalho de sensibili-

zação sobre o desporto. Não basta 

apenas colocarmos um campo de 

futebol, temos que trabalhar na 

sensibilização da sociedade sobre a 

importância de praticar o desporto.              

Então, os Jogos Africanos criaram 

Ministro da Juventude e Desporto, Fernando Sumbana Júnior
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visibilidade ao país e um efeito de 

demonstração porque até pessoas 

que não sabiam da existência do 

desporto para deficientes físicos, 

agora já sabem e até estão interes-

sadas em praticá-lo. 

Portanto, é um gasto, mas um gasto 

futuro. Durante a preparação para 

os jogos trabalhamos em todas as 

modalidades em que estávamos en-

volvidos e de algum modo o inves-

timento produziu algo. Isto porque 

aparecem, hoje, jovens e crianças 

querendo praticar essas modalida-

des. Por isso, a curto prazo pode se 

dizer que o investimento foi um 

gasto desnecessário, mas a longo 

prazo é um investimento que fica. 

Até que a política aprovada de 

infra-estruturas está relacionada a 

organização de grandes eventos e 

prevê de quando em vez podemos 

acolher eventos da natureza dos Jo-

gos Africanos.

Em breve, o Conselho de Ministros 

(CM) vai discutir o decreto que 

define como é que podemos aco-

lher grandes eventos no país. Isto 

porque já vimos o que aconteceu 

durante aquele evento e durante 

o Afrobásquete sénior feminino, e 

Sub-16, onde vimos de facto que 

temos que nos organizar. 

Assim, a longo prazo não tem ra-

zão. Mas, a curto prazo é um gasto. 

Aquele dinheiro dividido por todos 

podia ser melhor, mas teríamos vá-

rios campos sem ter nenhum pra-

ticante. 

Se fóssemos convidados para orga-
nizarmos um evento idêntico da-
qui a oito anos, aceitaríamos?
-Se fosse para nos organizarmos 

para acolher um evento idêntico 

daqui a oito anos, aceleraríamos 

para tal. Isto porque quando se está 

em pressão algo acontece. Se não 

nos tivéssemos candidatado para a 

organização do CAN-2010 e orga-

nizado os Jogos Africanos não terí-

amos o Estádio Nacional. Alguém 

diria que construa o Estádio e não 

faça aquilo!?

Hoje estamos a praticar canoagem 

e a trazer medalhas, o que ninguém 

tinha imaginado, partindo des-

se investimento. Incluindo alguns 

empreendimentos reabilitados em 

Maputo. Até que este regulamen-

to das infra-estruturas desportivas 

é produto do que verificamos nos 

Jogos Africanos.

Resumindo, se aparecesse uma 

proposta idêntica pegaria no do-

cumento e levaria ao CM para que 

aceitasse organizar o evento. 

Após os Jogos Africanos, o nosso 
país ganhou duas grandes infra 
-estruturas, o Estádio Nacional 
do Zimpeto e a Piscina Olímpica. 
Olhando para o valor investido nas 
duas infra-estruturas e o cenário 
actual das mesmas, podemos di-
zer que constituem um prejuízo 
ou um ganho ao país, tendo em 
conta que o Estádio custou mais 
de 57 milhões de dólares para a sua 
construção e para a gestão gasta-se 
cerca de 5 milhões de dólares?
-No investimento social é difícil 

dizer que aqui houve um ganho 

ou um prejuízo, mas em relação 

ao Estádio, as equipas do Instituto 

Nacional do Desporto (INADE) e 

do Fundo de Promoção Desportiva 

(FPD) já trabalharam num plano 

que torne aquele empreendimento 

numa fonte de radiação para o des-

porto da zona do Zimpeto. 

Queremos abrir os campos, a pisci-

na, a pista de modo a orientar estas 

modalidades naquela zona.

Temos, igualmente, um foco para 

os jovens da Vila Olímpica para 

que usem o espaço, que até já abri-

mos um ginásio para que todos 

possam aderir. 

Então, estamos a procurar meios 

de viabilizar melhor aquele espaço. 

Mas também estamos a procurar 

um plano para preencher aqueles 

espaços, por isso que temos um 

espaço para casamentos; uma área 

arrendada pela mCel e pela Auto-

ridade Tributária.

Estamos também a trabalhar no 

sentido de podermos colocar al-

gumas infra-estruturas de rendi-

mento, que possam equilibrar o 

orçamento. Por exemplo, se tivés-

semos um supermercado ao redor 

do Estádio, teríamos um parque de 

estacionamento que seria utilizado 

diariamente que podia render mais 

ao orçamento, em relação agora que 

é utilizado quando se trata de gran-

des jogos.

Portanto, nós temos um plano para 

rentabilizar o Estádio, só não temos 

a data fixa para a sua execução, mas 

sabemos o que deve ser feito para 

não chorarmos os custos.

Em relação a Piscina, ela tem uma 

particularidade muito interessante. 

É que ali, nós escolhemos uma op-

ção que de certo modo caiu contra 

nós. Isto porque escolhemos uma 

tecnologia de ponta em piscina, 

uma tecnologia que permite con-

trolar a mesma da Itália através do 

computador. 

Então, na altura em que se fez esta 

opção, penso que não ponderamos 

bem nas opções tecnológicas. 

Portanto, como resultado não sou-

bemos gerir, pois a empresa que 

montou a piscina quando terminou 

foi-se embora e não formou qua-

dros nacionais. 

Quando começaram os proble-

mas, primeiro devido à oscilação 

de energia, não soubemos como 

resolver o problema. Procuramos o 

construtor e colaborou até onde po-

dia; na África Austral sabíamos que 

não existia nenhuma piscina igual e 

chamamos os italianos que vieram 

fazer algumas intervenções, saíram 

e a piscina voltou a ter problemas 

até encontrarmos técnicos moçam-

bicanos que cuidam até hoje.

Trabalhamos, igualmente, com a 

Federação Moçambicana de Na-

tação para que programasse maior 

número de competições de modo a 

que explorássemos melhor a pisci-

na. 

                

Como é que olha para o dirigismo 
desportivo no nosso país?
-Por uma questão ética, não posso 

fazer uma classificação dos dirigen-

tes desportivos, o que posso dizer é 

o que gostaria ou que devia ser, sem 

dizer que não é.

Para ser dirigente desportivo de 

uma determinada área é preciso ter 

paixão pela modalidade que dirige 

e não pela visibilidade que a moda-

lidade cria. 

Não posso ser presidente de um 

clube, só porque serei mais conhe-

cido ou aparecerei mais nos jornais 

ou porque terei portas abertas no 

BCI (Banco Comercial de Inves-

timentos) ou etc. Devo trabalhar 

porque gosto daquele clube ou hei-

-de me sacrificar por aquele clube, 

porque mobilizarei investimentos e 

atletas à volta desse clube.

O dirigente de um clube não deve 

ter motivações de carácter material, 

nem financeiro. Deve dedicar-se 

totalmente para aquele clube e sem 

olhar as vantagens pessoais, mas 

sim as do clube ou modalidade que 

dirige.

Ao nível mundial está a aparecer 

o sentido muito materialista, isto 

porque os clubes movimentam 

muito dinheiro, fazem muito ma-

rketing e muita publicidade. Mas, 

na fase em que nos encontramos, 

em Moçambique, devemos seme-

ar para colher e não vivermos de 

oportunismo para não nos apode-

rarmos das emoções.

Eu vejo muita gente que gosta de 

futebol, então se só dirigente des-

portivo e faço do futebol uma gran-

de mentira, como a luta livre (em 

que os combates eram preparados 

atempadamente e só se entrava no 

ring apenas para se confirmar o 

vencedor). 

Portanto, este tipo de comporta-

mento deve acabar, não podemos 

seleccionar alguém porque gosta-

mos, mas porque tem talento para 

tal. A justiça desportiva deve pre-

valecer.

A Lurdes Mutola queixa-se de 
falta apoio do governo de Moçam-
bique, em particular do MJD para 
desenvolver algumas acções, como 
o centro de estágio existente na 
África do Sul. O que diz em rela-
ção a esta situação?
-Tenho que dizer que nós damos 

muita atenção a Lurdes Mutola, 

como governo e como pessoas. Ela 

é uma figura importante para o nos-

so país. Ela elevou-nos a bandeira e 

trouxe-nos uma medalha de ouro 

(olímpico e mundial), que ninguém 

mais trouxe neste país. Ela sempre 

fala-nos dos projectos que tem e é 

uma das pessoas que se preocupou 

tanto com a preparação dos Jogos 

Africanos, de modo a ver que tipo 

de atletas tínhamos para poder aju-

dar. Até agradecemos a ela por ter 

investido isso lá na África do Sul 

porque é para o nosso benefício. 

O que posso dizer agora é que não 

estamos em condições de dizer que 

podemos colocar isto e aquilo, mas 

se for para usarmos o nosso lobby, 

ela sabe que pode contar connosco. 

Ela está neste momento a trabalhar 

com o INADE de modo a pegar-

mos naquelas propostas e avaliar-

mos com aquilo que é o nosso or-

çamento, porque é preciso fundos 

para desenvolver essas actividades. 

Quando há fome toda a gente ralha 

e ninguém tem razão. Não temos 

condições para fazer muita coisa, se 

tivéssemos faríamos.

Portanto, o que queremos é que se 

passe este equívoco. Se pergunta-

rem a ela nunca vai dizer que não 

tem boa relação com o MJD.

Recentemente, organizamos e 
qualificamo-nos para o mundial de 
basquetebol seniores femininos. O 
governo não acha que é o momen-
to de olhar e apostar seriamente na 
modalidade pelo facto de ser a que 
nos dá mais alegria?
-As duas modalidades não são mu-

tuamente exclusivas, até são com-

plementares na medida em que o 

futebol tem a sua forma de actuar 

e o basquetebol também. O que fa-

zemos é apenas apoiar ambas mo-

dalidades. 

Para o Afrobásquete, o governo 

deu o seu contributo na preparação 

da equipa, durante a competição 

e agora o caminho a Turquia está 

sendo assumido, igualmente, pelo 

governo. 

Mas, para além do governo estão 

a surgir entidades que estão inte-

ressadas em apoiar na massificação 

da modalidade, que tem um total 

apoio do governo.

Até que o MINED criou condi-

ções de termos pavilhões multiu-

sos de modo a massificarmos o 

basquetebol. Mas não queremos 

sufocar nenhum desporto em fun-

ção do outro, mas queremos que se 

estenda em todos, até se possível o 

Críquete.

Quem imaginava que conquistarí-

amos medalhas em canoagem? Isso 

foi possível devido à aposta em to-

das as modalidades. 

Em relação ao básquete, eu digo 

que todos nos devemos unir para 

apoiar a nossa selecção de modo a 

termos um bom resultado na Tur-

quia.

Mas, há modalidades que o gover-

no já identificou como aglutinado-

ras, aquelas que arrastam massas. O 

futebol, apesar de não dar resulta-

dos positivos nos últimos anos, o 

governo já o definiu como moda-

lidade rei, que merece uma atenção 

particular. 

Assim, o governo continua a tra-

balhar com as Associações e a esti-

mular as iniciativas que surgem ao 

nível dos bairros, no sentido desta 

modalidade tomar o seu lugar e de 

não só constituir um momento de 

reunião ou de emoções esporádicas, 

mas termos um trabalho consisten-

te que possa produzir resultados 

porque temos talentos, o que falta 

é trabalho. 

Mas além do futebol, o governo 

identificou outras modalidades não 

tradicionais, como as Artes Mar-

ciais. Porque estas modalidades tra-

zem-nos alegria e elevam o nome 

de Moçambique.“Tenho que dizer que nós damos muita atenção a Lurdes Mutola” 

“...disseram que devíamos construir uma casa que custasse entre 750 e 900 mil 
Meticais”
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Por ocasião da passagem dos 

dez anos da morte do artis-

ta Alexandre Langa e com 

vista a perpetuar a sua obra 

musical, a Conga Música, em par-

ceria com a Produções Conga com 

a Direcção de produção de Izidine 

Faquirá, gravou um CD nos dias 

11 e 12 de Dezembro de 2013 em 

homenagem ao artista, com a parti-

cipação de diversos músicos nacio-

nais. Assim, o disco será apresenta-

do ao público no dia 06 de Março 

do presente ano no Centro Cultu-

ral Universitário pelas 20:00h.

 

Izidine Faquirá, produtor do disco, 

diz que o acto “ajudará a perpetuar 

parte da vasta obra criada ao lon-

go dos cerca de 40 anos de carreira 

de Alexandre Langa”, artista que 

perdeu a vida em 2003, em Ma-

puto. Aliás, diz Faquirá, durante a 

gravação, os artistas convidados de-

dicaram toda a energia para home-

nagear o músico popular pelas suas 

canções de amor e crítica social. 

“Enquanto os veteranos Elvira 

Viegas, Dimas e Wazimbo revi-

viam os momentos que passaram 

com Alexandre Langa, os jovens 

Yolanda Chicane, Sizakel, Muzila, 

Bob Lee ou Kaliza aproveitaram a 

ocasião para melhor compreender a 

sua dimensão, o que quanto a mim 

anula a ideia de que os mais novos 

não estão interessados em interagir 

Tributo a Alexandre Langa

com os mais velhos”, diz Faquirá. 

“Participar na homenagem a Ale-

xandre Langa, meu saudoso colega 

no Quarteto 1001, é uma oportu-

nidade que ajuda a reviver os mo-

mentos em que nos ensinava as téc-

nicas de mubatlanga”, diz Dimas, 

que no disco interpreta ‘alunya’ com 

a cumplicidade do baixista Nando. 

Para Sizakel, que com Kaliza in-

terpreta ‘wa hidanissa’, “fazer parte 

deste disco aumenta os meus co-

nhecimentos sobre a cultura mo-

çambicana”.

Entre outras, o disco, que foi gra-

vado pelo engenheiro sul-africano 

David Segal, inclui as canções 

“loku hi khuluma hi lirandzu”, 

“hoyo hoyo masseve”, “xikangalafu-

ta xa wansanti”, “mugunda” e “rosa 

maria”, interpretadas respectiva-

mente por Elvira Viegas, Sandra 

Isaías, Roberto Chitsondzo, Yolan-

da Kakana e Bob Lee.

O lançamento consistirá da actu-

ação dos artistas que participaram 

na gravação do disco em Dezembro 

de 2013 no African Lounge (Co-

conuts), em Maputo. O disco, que 

é o segundo da série “tributo” da 

Conga, depois de Fanny Mpfumo 

(2002), é patrocinado pela TDM, 

Sociedade do Desenvolvimento 

do Corredor do Maputo, EDM e 

Centro Cultural do Banco do Mo-

çambique. 

Por Abdul Sulemane

A 
Escola Secundária de Fe-

zeka, na localidade de Gu-

gulethu, cidade do Cabo, 

na África do Sul, vai aco-

lher no próximo dia 1 de Março 

próximo, a cerimónia de lançamen-

to do livro “Dikakapa Everyday 

Heros: African Journeys to Suc-

cess” (Heróis Diários Dikakapa: 

Viagens africanas para o Sucesso). 

Dr. Hlumani Ndlovu, Dr. Andile 

Nofemela, Dr. Arob Abera, Ress-

tilisitsoe Moholisa, Agano Kiravu 

e Khethelo Xulu, antigos estudan-

tes da Universidade Cape Town, 

são os fundadores da iniciativa que 

consiste na edição de um livro com 

testemunhos de 25 antigos estu-

dantes destacados da Universidade 

que servem de referência para a ju-

ventude.

O livro cujo prefácio é escrito por 

Desmond Tutu contém relatos 

factuais de 25 personagens esco-

lhidas. A maioria dos eleitos para 

o livro Dikakapa vem de contextos 

adversos e difíceis, mas soube en-

frentar e superar obstáculos para 

estabelecer as suas carreiras como 

cientistas, empreendedores, aca-

démicos ou músicos de sucesso. O 

livro Dikakapa surgiu do desejo de 

os fundadores fazerem algo signi-

ficativo para as suas comunidades 

Moreira no livro sobre 25 
estudantes exemplares da UCT  

e contribuir no amor à juventude 

africana, partilhando as experiên-

cias e tribulações com outros que 

vieram de contextos similares. A 

importância para os fundadores é a 

crença de que é fundamental que o 

crescimento de uma criança africa-

na seja compartilhado de maneira 

positiva de modo que possa haver 

uma sociedade melhor no futuro. 

“A instrução é poder. Abre portas, 

cria pensamentos críticos e permite 

que os povos tomem decisões que 

podem produzir sucesso em ge-

rações futuras. Nós queremos ver 

uma sociedade melhor e educada” 

disse Kheletho Xulu. Acrescenta 

ainda que estes são os sentimentos 

que ressoam fortemente na paixão 

de Moreira pela instrução e de-

senvolvimento da juventude e que 

“guia os seus programas de edu-

cação em Moçambique como é o 

facto de ele ser Patrono da Escola 

Nacional de Música e do Projecto 

SensaSons e ser mentor do Mo-

rejazz Series. Esta é a razão de ele 

sentir-se muito lisonjeado e alegre 

por sua história contribuir e ter 

sido inclusa na compilação”.

Moreira Chonguiça, etnomusicólo-

go e activista social moçambicano, 

diz ser uma honra e estar orgulhoso 

por poder constar do livro Dikaka-

pa. “É sempre gratificante quando 

sentimos que contribuímos em algo 

para o crescimento e mudança de 

uma sociedade. Muitos parabéns 

aos organizadores”, afirma Mo-

reira Chonguiça. Moreira Chon-

guiça tem quatro discos lançados: 

The Moreira Project; Citizen of 

the world; Khanimambo – home-

nagem às lendas; Reloaded. Tem 

estado a produzir alguns discos e 

coordenando várias actividades de 

projectos sociais. A.S

A 
Musiarte realiza curso 

de educação musical no 

edifício da Universidade 

pedagógica departamento 

de francês, sito na avenida Patrice 

Lumumba. 

Nestes cursos os estudantes e 

amantes da música vão aprender a 

“ciência” por trás de uma música. O 

curso abrange o estudo estruturado 

dos elementos musicais e a relação 

entre a simbologia da música e sua 

performance prática que permitirá: 

a leitura da partitura, identificar as 

escalas maiores e menores, as suas 

tonalidades, os intervalos, como 

constituir acordes básicos, os acor-

des de sétima, sexta, aumentadas/

diminuídas, quartas, tríades bási-

cas, a noção da harmonia musical 

e outras!

Cursos de educação 
musical na Musiarte

Este curso de Teoria Musical é 

também indicado para os que já 

tocam ou estão interessados na 

aprendizagem de instrumentos 

musicais.

O objectivo do programa de Trei-

no Auditivo & Cultura Musical 

na Musiarte é dotar os alunos com 

conhecimentos aprofundados em 

afinação, ritmo e estruturas musi-

cais, reconhecimento das formas 

musicais, tais como: Concertantes, 

Sinfónicas, Melodias, Teatro Musi-

cal etc. Esta aula é leccionada em 

combinação com a Teoria da Mú-

sica. Guitarra moderna passando 

por jazz até ao clássico. As aulas são 

leccionadas em pequenos grupos 

ou individual. As aulas de teoria da 

música são obrigatórias para todos 

os instrumentistas da Musiarte. 

A.S 

A 
Embaixada da Fede-

ração da Rússia em 

Moçambique, em par-

ceria com o Centro 

Cultural Brasil-Moçambique 

(CCBM), inaugurou, no pre-

térito dia 25 de Fevereiro do 

corrente, a Mostra Fotográfica 

“Sochi – a capital dos jogos 

olímpicos” que estará patente 

ao público até próximo dia 6 

de Março, onde os visitantes 

poderão apreciar as 40 imagens 

fotográficas de modalidades 

desportivas específicas para o 

frio. 

 

Os XXII Jogos Olímpicos de 

Inverno tiveram lugar na ci-

dade de Sochi, pela primeira 

vez na história da Federação 

da Rússia, nos dias 7 - 23 de 

Fevereiro de 2014. De 7 a 16 

de Março de 2014 terão lugar 

os XI Jogos Para olímpicos. O 

país já acolheu uma vez os Jo-

gos Olímpicos, foram as Olim-

píadas de Moscovo de 1980 

que por coincidência tiveram a 

mesma numeração XXII. 

No decorrer das Olimpíadas 

foram distribuídos 98 jogos de 

medalhas em 15 modalidades 

de desporto de inverno. Para 

assegurar a realização dos Jogos 

na cidade de Sochi trabalharam 

25 000 voluntários. 

Participaram nos Jogos Olím-

picos de Sochi cerca de 6000 

desportistas e membros de 

equipas de 85 países. Na ceri-

mónia de abertura dos Jogos 

Olímpicos que teve lugar no 

estádio “Fisht” estiveram pre-

sentes 44 Chefes de Estado.  

Os Jogos Olímpicos de 2014 

são os mais compactos na his-

tória. Pela primeira vez foi cria-

Exposição sobre 
jogos olímpicos

do o Parque Olímpico que pode 

receber até 75 mil convidados. 

Todos os objectos desportivos 

estão situados muito perto um 

ao outro. 

No quadro da preparação para 

a realização da Olimpíada na 

cidade de Sochi foram cons-

truídos vários estádios, arenas 

e outros estabelecimentos des-

portivos com a capacidade de 

acolher mais de 120 mil pessoas. 

Foram construídos o novo ae-

roporto, auto-estradas moder-

nas, túneis, linhas de caminho 

de ferro, hotéis e outro tipo de 

infra-estrutura turística. 

De facto foi construída uma 

nova cidade que depois das 

Olimpíadas vai servir como um 

centro turístico e desportivo de 

nível mundial.  

A cidade de Sochi é situada 

na região de Karasnodar, que é 

mais meridional da Rússia. Na 

cidade vivem 430 mil pessoas de 

100 nacionalidades diferentes. 

A população total da região é de 

5,1 milhões pessoas. 

A zona climática de Sochi é 

muito especial: a cidade fica na 

costa do Mar Negro ao pé das 

montanhas do Caucaso Oci-

dental. A cidade de Sochié co-

nhecida pela combinação única 

do clima mediterrâneo e alpino. 

No inverno habitualmente nas 

montanhas há temperaturas ne-

gativas mas não está muito frio, 

representando boas condições 

para a prática das modalidades 

desportivas de inverno: esqui, 

snowboard, biatlo, patinagem, 

bobsleign e outras. 
A parte significativa da cidade 
de Sochi é ocupada pelos jardins 
botânicos e parques naturais. 

A.S

Moreira Chonguiça
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Abdul Sulemane (texto)
Urgel Matula (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)    

Uma vez tive que fazer um trabalho sobre o jazz moçambicano. E uma 

das pessoas que tive que entrevistar foi o fotojornalista Ricardo Rangel. 

Recordo-me que fui até ao Centro de Formação Fotográfica para mar-

car a entrevista. No dia da entrevista, cheguei no local. Fui recebido e 

fui ao encontro de Ricardo Rangel que estava sentado a ouvir jazz. Iniciei a en-

trevista perguntando se existia jazz moçambicano? Ricardo Rangel engasgou-

-se e pediu que eu desligasse o gravador e disse que nunca esperava ser ques-

tionado e precisava pensar um bocado. Nunca imaginei que poderia pôr um 

grande homem a reflectir uma questão daquela forma. Vejo a Beatriz Rangel, 

companheira de Ricardo Rangel a conversar com o fotojornalista do Notícias, 

Juma Capela. Este último foi agredido na sede da Liga Muçulmana quando 

exercia o seu trabalho. Ainda existe pessoas que não percebem o trabalho dos 

jornalistas. Beatriz Rangel é uma senhora muito simples e afável. 

O edifício onde funcionava a antiga escola francesa, agora é a nova sede da Liga 

dos Direitos Humanos. Ia passando um dia pela avenida 24 de Julho quando 

dei conta que a LDH já tinha novo quartel. Mesmo ao lado do Museu da 

Revolução. Sabemos que na LDH sempre há revoluções. Mesmo que sejam de 

tamanhos diferentes. Uma vitória em prol dos direitos humanos é uma revo-

lução. Por isso estamos a ver a Alice Mabota, Presidente da Liga dos Direitos 

Humanos a trocar impressões com um outro membro dessas lides, Custódio 

Duma. Esses não param de trabalhar para o bem. 

Aquando da greve dos médicos sempre aparecia na televisão, Martinho Djedje, 

como porta-voz do Ministério da Saúde, e procurava defender a todo o custo 

que a greve era ilegal e outras coisas que hoje não vêm ao caso. Martinho Djedje 

está a conversar com Nelson Maquile. Será que pretendem fazer alguma peça 

teatral...já que Maquile é copnhecido como actor de uma série de televisão e 

ligado ao teatro.

Quem está mais uma vez de parabéns é o Moreira Chonguiça. Desta vez vai 

fazer parte de um livro onde se destacam os melhores alunos de universidades 

sul-africanas. O saxofonista tem motivos para brindar. Está ele descontraído a 

conversar com o Benedito Ngomane, que foi editor do mediaFAX. Não che-

guei a conhecer o Benedito Ngomane, mas o seu nome esteve por muito tempo 

assinado como editor do mediaFAX antes de ser substituído pelo Jornalista 

Fernando Mbanze. Existe um evento que marca o cenário cultural do país. É o 

festival AZGO. Este festival consegue também trazer artistas de grande gaba-

rito para actuar no nosso país. A primeira vez que vi um concerto de Tito Paris 

foi no pavilhão do Desportivo. Recordo de um momento em que a sua apre-

sentação estava quente e um dos presentes no local lançou um copo de cerveja 

para o palco e molhou a guitarra do músico cabo-verdiano. E ele com aquela 

atitude calma dirigiu a palavra ao público e disse que por acaso viu a pessoa que 

lançou o copo para o palco. Só peço que não repita isso para não estragar a festa. 

Não estou preocupado por teres estragado a minha viola. Espero que leves em 

conta as minhas palavras. Aí o público ficou sensibilizado com as suas palavras 

e aplaudiu. Continou o concerto com outra guitarra para o bem dos presentes. 

Este cabo-verdiano é casado com uma moçambicana. Consideramo-lo um tipo 

já da família. Num papo com o músico Stewart Sukuma, dá para perceber que 

todos que vierem por bem serão bem-vindos nesse nosso lindo país. Isso para 

dizer que as fotos estão bem seleccionadas. É o mesmo que dizer que estão com 

sabor de um mal coado bem. Tchin...tchin...saúde.  

Mal coado bem
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O 
mercado moçambicano de 

automóveis conta desde 

semana passada com um 

novo BMW na versão X5.

A viatura cujo preço inicial é de 95 

mil dólares americanos, o equiva-

lente a 2.850,000 meticais, foi apre-

sentado pelo grupo Ronil, agente 

oficial daquela marca do fabrico 

alemão.

Segundo Dalila Tsihlasks, presi-

dente do Conselho do Adminis-

tração do grupo Ronil, com esta 

versão, a BMW vem mais uma vez 

definir o ponto de referência para 

o projecto poderoso, espaço interior 

e de luxo, versatilidade, prazer de 

condução, eficiência e característi-

cas dos equipamentos inovadores. 

O novo BMW X5 oferece aos 

clientes um pacote all-round para 

atender às demandas mais exigen-

tes e variados.

A nova versão do BMW X5 está 

dotada de uma tecnologia que  per-

mite combinar o desempenho ele-

vado com menor consumo de com-

bustível e emissões de CO2. 

O último BMW, na sua versão X5, 

apresenta ainda inovações que in-

cluem um sistema electrónico que 

permite que a viatura estacione sem 

intervenção do motorista, condu-

ção em sistema satélite, televisão a 

bordo, entre outros itens de segu-

rança e controlo de derrapagem.

Trata-se de uma viatura de luxo 

que, pelas suas qualidades e preços, 

deixa muitos moçambicanos sem 

capacidade para adquiri-la. 

Questionada acerca do mercado, 

num país pobre como Moçambi-

que, Dalila referiu que a sua em-

presa tem um mercado selecionado 

que sempre requisita seus serviços.

Dalila apontou algumas institui-

ções de Estado como Banco de 

Moçambique, bancos comerciais, 

empresas privadas e alguns singula-

res como os principais clientes.

Trata-se de um grupo de clientes 

que na realidade não satisfaz aquilo 

que são os custos dos serviços mas 

como o grupo representa outras 

marcas com maior mercado, conse-

gue colmatar défices.

A Ronil representa para além de 

BMW a Mazda e esta marca tem 

muito mercado sobretudo para as 

instituições do Estado, empresas 

públicas e privadas.

Soubemos de Dalila que cerca de 

45 mil viaturas que entram no país 

apenas quatro mil é que são novas. 

As restantes 40 mil são da segunda 

mão.                 

      

Grupo Ronil lança novo BMW no mercado  
           

Por Raul Senda

A 
Faculdade de Enge-

nharia da Universidade 

Eduardo Mondlane 

(UEM), em parceria 

com a Anadarko Moçambique 

área1, procedeu na última quin-

ta-feira em Maputo o lançamen-

to do Curso de Pós-graduação 

em Engenharia de Petróleos, 

com a duração de dois anos. 

Esta parceria tem como objec-

tivo impulsionar o crescimento 

técnico profissional para a indús-

tria orgânica em Moçambique, e 

fornecer a Engenharia de Petró-

leo graduados necessários para a 

futura expansão da indústria de 

petróleo e gás no país nas déca-

das vindouras.

Na ocasião, 22 Mestrandos que 

participaram no Curso Prope-

Anadarko junta-se à UEM
dêutico em Ciências de Engenharia 

de Petróleo durante um ano recebe-

ram o diploma de fim do curso e em 

breve farão parte da primeira turma 

do Curso de Pós-graduação em En-

genharia Petrolífera da UEM. 

Segundo o presidente da Anadarko 

Moçambique área 1, John Peffer, a 

decisão de estabelecer um programa 

de Engenharia de Petróleo sobre as 

outras disciplinas técnicas neces-

sárias para a indústria do petróleo 

é simplesmente porque Petroleum 

Engineers tem o conjunto de ha-

bilidades que é o centro do nosso 

negócio, tanto técnico, estratégico e 

comercial.

Peffer acrescentou ainda que em 

2016 os moçambicanos estarão aptos 

para assumirem a responsabilidade 

pela gestão dos recursos minerais dos 

seu país e, por conseguinte, estaremos 

num estágio de estabelecimento do 

currículo de engenharia de petróleo 

nesta que é a mais antiga instituição 

de ensino superior no país.

Por seu turno, a Vice-Reitora para os 

assuntos académicos da UEM, Ana 

Mondlane, fez saber que o referido 

curso surgiu como resposta a um dos 

maiores desafios nacionais no sector 

de Petróleo e gás natural com vista a 

capacitar os Moçambicanos para se 

integrarem no mercado de trabalho 

deste novo sector, com elevada com-

petência e qualidade.

“Contudo é preciso observar que a 

actividade principal de todas as em-

presas de petróleo e gás é explorar 

com sucesso para, descobrir e de-

senvolver de forma eficiente e com 

segurança os recursos energéticos, 

que são o catalisador para o desen-

volvimento económico e à melhoria 

da qualidade de vida dos povos 

em todo o mundo” enfatizou 

Mondlane.

Refira-se que a UEM é pioneira 

a nível de África no ensino supe-

rior na área de petróleos, e como 

tal se torna o centro de excelên-

cia escolar para a construção de 

futuros líderes da indústria de 

petróleo e gás em Moçambique 

e nos países vizinhos. 

Salientar que o Governo es-

tabelece o quadro jurídico e 

contratual estável, que permite 

sancionar projectos e a Anada-

rko e seus parceiros oferecem 

compromissos de investimento, 

tanto comerciais e sociais, que 

garantem os enormes benefícios 

na Bacia do Rovuma de onde 

será extraído o gás Natural.

Nélia Jamaldine
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A 
Água da Namaacha, 

concessionária da 

Sociedade Águas 

de Moçambique 

(SAM), procedeu recente-

mente à entrega de um do-

nativo a Pediatria do Hospital 

Geral de Mavalane, inserido 

no âmbito da responsabili-

dade social institucional.

 

Tratou-se de uma benfei-

toria que contou com um 

lote de garrafas de Água da 

Namaacha júnior, brinquedos, 

doces, t-shirts, livros de banda 

desenhada e DVDs que tem 

como conteúdo o valor da 

água para o desenvolvimento 

nacional e individual. Con-

tudo, ainda dentro da acção 

de boa vontade da Água de 

Namaacha, será ministrada 

uma capacitação aos encar-

regados da pequenada de pre-

venção contra a malária, diar-

reia entre outras pandemias 

para que estes tenham bases 

para proporcionarem um 

crescimento infantil saudável.

Água da Namaacha soma e 
segue solidária 

Segundo o director de Marketing 

da Água da Namaacha, Miguel Pa-

drão, dada a preocupação da sua in-

stituição em ralação ao crescimento 

e bem-estar das populações em 

particular com as crianças, é com 

muita satisfação que esta se envolve 

em projectos desta natureza com 

o único propósito aconchegar os 

petizes.

Refira-se que recentemente a Água 

de Namaacha recebeu pela segunda 

vez o galardão de melhor 

marca de Moçambique no 

sector de água engarrafada, 

a mesma tem reforçado seus 

esforços na produção da água 

com qualidade e abrangên-

cia territorial, aspirando um 

futuro promissor ao nível da 

qualidade e da distribuição 

dos esforços produtivos por 

todo o território nacional. 

Nélia Jamaldine
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O 
portal Sapo.MZ ini-

cia a celebração do seu 

5ºaniversário em grande. 

São várias as novidades  

que o Sapo.mz está a preparar para 

oferecer ao publico moçambicano 

nesta ocasião, pela sua preferencia 

em conteudos  e informação dispo-

nível neste portal, assim como tam-

bém por contribuir pelo sucesso do 

mesmo. Ainda  para estas  festivi-

dades  a equipe do Sapo.MZ, tem 

um programa recheado de muita 

festa, concursos, e prémios.  Um 

dos grandes momentos extensa ce-

lebração, é a realização da festa do 

Carnaval  nos proximos dias 1 e 2 

de Março. Este projecto do Sapo.

mz, que foi um sucesso nas sua 

primeira e segunda edição, volta 

em grande com o desfile de dança 

e mascaras de alunos de 16 escolas 

secundárias de Maputo e Matola.  

A participação destas escolas no 

Carnaval do Sapo.mz, está vincula-

do nas iniciativas de Responsabili-

dade Social do portal em Moçam-

bique.  As escolas a serem avalidas 

pelo júri, e pelo publico irão receber  

como prémio vencedor do primeiro 

lugar, um cheque no valor de 250 

mil meticais, destinado ao desen-

volvimento duma sala multimedia, 

e um cheque no valor de 100 mil 

meticais, destinado a equipamentos 

multimédia. 

A avenida 10 de Novembro, o local 

escolhido para  se transformar no 

Sapódromo, vai  receber, para além 

dos desfiles das 16 escolas,  artistas 

e caras conhecidas do entreteni-

Sapo.mz celebr a 5º  Jubileu

mento moçambicano, que cada um 

deles apadrinhou uma escola. Estas 

figuras publicas irão desfilar a sua 

classe junto aos alunos, e ajuda-los 

na composição da música, coreo-

grafia e guarda-roupa. Entre eles 

constam, Ana Gisela, New Joint, 

dama do Bling, Miss Zav, Sweet 

Boys, Mimae, Cátia Agy, DJ Da-

most, Dj Faya, K Marques, Valde-

miro José, Cládio Ismael, Kastelo 

Bravo, Iveth, Neyma, e Liloca.

dos, fromatos e acessos. É notótio 

também o seu crescimento. Actual-

mente o Sapo.mz conta com mais 

de 5 milhoes de visualizacoes, e 400 

mil visitantes únicos mensais, um 

crescimento de 72% face ao ano an-

terior. Um dos grandes desafios do 

portal foi passar para plataforma de 

equipamentos movies, e desde en-

tão  teve um crescimento de 555%, 

com cerca de 1 milhao de visualiza-

coes do Sapo MZ Mobile por mes.

Para celebrar o seu 5º aniversário 

o Sapo.mz vai oferecer aos seus 

visitantes um mundo de novida-

des. A começar pela sua aposta em 

conteudos digitais, desta vez com 

o lançamento da Rádio Online. O 

portal Sapo.mz terá uma radio on-

line, para que os seus utilizadores 

possam ouvir em direto e de forma 

gratuita cerca de 18 estações de re-

ferencia em Moçambique, dentre 

eles Rádio SFM, 99FM, Raádio 

Savana, RDP África, Rádio Mo-

çambique, RM Desporto, BBC 

World Service Maputo, entre ou-

tras.

Neste ano a aposta também foi para 

apresentação de uma nova imagem 

do Sapo.mz, com uma cara mais ir-

reverente e criativa disponivel para 

PCs, Telemóveis, Smartphones e 

tablets.

 É uma nova era pa Sapo.mz que 

pretende acompanhar o desenvol-

vimento tecnologico e assim ofere-

cer aos seus utilizadores um mundo 

de entretenimento.

Em cinco anos da sua presença em 

Moçambique o Sapo.mz procurou 

acompanhar o desenvolvimento 

tecnólogico do mundo,  a evolução 

das tendencias da internet, um fac-

to que é notório nos seus conteu-

Por Edson Bernardo

A 
prudence, uma marca de 

preservativo presente no 

mercado nacional desde 

2010, acaba de colocar ao 

público um novo produto. Trata-

-se do preservativo nice, que vem 

diversificar a sua gama de produ-

tos que já conta com preservativos 

com estrias, pontos de relevo e 

aroma exóticos. São eles, o pru-

dence clássico, sensual, morango e 

maracujá. Nice é um preservativo 

de látex lubrificado que prolonga 

o prazer.

De modo a levar a marca ao pú-

blico, a prudence lançou uma 

campanha publicitária no dia de 

São Valentim, denominada “Vai 

ser mesmo Nice”, onde as pro-

motoras da marca convidaram 

Prudence lança 
marca nice

casais e solteiros a participar nes-

tes momentos de prazer, jogando 

na roleta Prudence, onde podiam 

ganhar preservativos entre outros 

brindes. Durante os próximos 

quatro finais-de-semana o prazer 

prolonga-se com novas activações 

Prudence, em bares e discotecas 

pelo país fora.

A a nova marca prudence visa ofe-

recer aos seus clientes mais opções 

de escolhas e a preços promocio-

nais como forma de incentivar o 

planeamento familiar e a preven-

ção do HIV.   

Prudence lança novo produto
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A 
multinacional Dell, lançou 

recentemente em Maputo 

uma linha inovadora de 

serviços de atendimento 

ao cliente denominado ProSup-

port. Esta iniciativa surgiu em res-

posta a demanda dos utilizadores 

Dell das mais diversas dificuldades 

que se estendem desde a utilização 

e manuseio do aparelho, avarias 

técnicas, assistência técnica e repo-

sição de pecas. 

No entanto acoplado e estes novos 

serviços será criada uma espécie de 

Dell entra em Moçambique com  inovações
Por Nélia Jamaldine

linha do cliente em funcionamento 

24 horas por dia, onde de acordo 

com a gravidade da solicitação po-

derão ser diagnosticadas as avarias 

telefonicamente e solucionadas se 

assim o permitirem, como também 

indicar um técnico certificado pela 

Dell que fará a reparação do apa-

relho ao domicílio e reposição de 

uma peca se for necessário.

A Dell tem como objectivo pri-

mordial com o lançamento do Pro-

Support possibilitar o crescimento 

em soluções tecnológicas, sendo 

que este é o seu primeiro contacto 

com o mercado moçambicano, esta 

pretende se afirmar mostrando o 

seu empenho e envolvimento com 

os clientes no país.

“A proposta da Dell com este novo 

serviço pretende trazer para o mer-

cado o melhor produto através de 

um standard completo, com a ca-

pacidade de montagem de projec-

tos do melhor agrado dos clientes 

assim como a oferta de melhor 

produto aos mesmos”, disse o di-

rector geral da Dell para África 

Austral Stewart Van Graan.

Graan acrescentou ainda que o 

com o ProSupport os clientes po-

derão ter acesso às mudanças de 

acordo com as suas necessidades, 

o que os poderá remeter a refor-

mulação dos seus serviços, garan-

tindo que as soluções encontradas 

na Deel vão de acordo com as suas 

necessidades em solucionar os pro-

blemas mais complexos em termos 

de tecnologias de informação.

Refira-se que a Dell é a maior 

empresa de distribuição de com-

putadores nos Estados Unidos da 

América, e esta vocacionada no 

desenvolvimento, fabrico, venda e 

prestação de assistência a compu-

tadores pessoais, servidores, data 

storages, softwares, periféricos e 

muito mais.

Dell lança ProSupport



Savana 28-02-2014
EVENTOS EVENTOS4 PUBLICIDADE

A 
Kenmare Moma Asso-

ciação para o Desenvolvi-

mento (KMAD) projecta 

investir cerca de USD1.3 

milhões anuais, no período 2014-

15 em projectos sociais para o 

desenvolvimento no distrito de 

Moma, na província nortenha de 

Nampula.

 

Criada em 2004, a KMAD é res-

ponsável pela gestão dos programas 

e projectos sociais da mineradora 

irlandesa, Kenmare, que explora 

áreas pesadas no distrito de Moma.

Trata-se de projectos ligados ao 

sector da saúde, educação, geração 

de rendimento, agropecuária e des-

porto.

De acordo com Hlalaleni Mutu-

lo, coordenadora da KMAD, estes 

projectos são levados a cabo depois 

de um processo de consulta às co-

munidades locais, como forma de 

identificar as suas necessidades. 

Deste modo, a KMAD comprome-

teu-se a investir anualmente cerca 

de USD1.3 milhões anuais para 

dar continuidade aos projectos de 

desenvolvimento de Moma, com 

destaque para o povoado de Topui-

to onde se localiza a mina.

No sector da educação, projecta-se 

a construção de uma escola técnica 

básica, que vai leccionar cursos de 

electricidade, mecânica, mecânica-

-auto, entre outros. Este projecto é 

tido como de capital importância, 

pois vai formar quadros que futu-

ramente possam servir a empresa 

de modo particular e ou criação de 

auto emprego.

Até ao momento, a empresa cons-

truiu cinco escolas (que totalizam 

19 salas) do nível primário comple-

to, nas quais procedeu a distribui-

ção do material escolar.          

A Empresa diz estar preocupa-

Kenmare vai investir USD 
1.3 milhões em projectos sociais

da com as desistências dos alunos 

antes da conclusão do nível primá-

rio. Hlaleleni refere que o cenário 

torna-se dramático quando chega o 

período da pesca, no qual as crian-

ças vão assistir os mais velhos nes-

ta actividade alegando que é uma 

forma de preparar o seu futuro. Por 

forma a inverter esta tendência e 

criar competitividade escolar nas 

crianças, a empresa criou um pro-

jecto de bolsas de estudo, visto que 

ao nível deste distrito não há esco-

las secundárias.   

Aumentar o número dos centros de 

saúde e construção das casas mãe 

espera constituem projectos para o 

sector de saúde. A KMAD projecta 

ainda aumentar o número de furos 

de águas abertos, depois de ter re-

abilitado o sistema da vila sede de 

Moma que estava paralisado há 

mais de 20 anos.

Hlaleleni apontou ainda que a sua 

instituição vai aumentar o nível de 

intervenção nos projectos de gera-

ção de rendimento como forma de 

reduzir a pressão que a empresa está 

a ter com as populações ávidas em 

emprego na mina.

As vias de acesso são o principal 

constrangimento para chegar ao 

distrito de Moma, inclusive a zona 

em que se localiza a mina. Acerca 

deste ponto, a Kenmare diz estar 

disposta a ajudar o governo no me-

lhoramento das vias de terraplana-

das e reparação das pontecas, sendo 

que não vislumbra o financiado de 

uma estrada asfaltada. 

Segundo Gareth Clifton, director 

da Kenmare, a construção de uma 

estrada de raiz naquela via está aci-

ma das capacidades da empresa, pelo 

que continuarão apostando no me-

lhoramento das vias terraplanadas. 

Sabe-se que para contornar o mar-

tírio da estrada degradada, a Ken-

mare construiu uma pista de aterra-

gem que facilita as deslocações dos 

seus trabalhadores e corpo directivo 

da empresa. (A.N) 

A Escola Técnica Padre Pros-

perino Gallipoli, da União 

Geral das Cooperativas 

(UGC), graduou no passado 

sábado, na capital do país, um 

total de 74 estudantes no cur-

so de Contabilidade Geral. 

Os recém-graduados fazem 

parte de um grupo de 271 es-

tudantes que chegaram ao fim 

do curso com sucesso. 

Segundo Carolina Chemane, 

administradora da UGC, a 

sua instituição prima pela for-

mação de qualidade no ensino 

para que o conhecimento e 

as ferramentas adquiridos ao 

longo dos três anos de forma-

ção sirvam de incentivo para a 

promoção do emprego, pois, a 

graduação deve ser vista como 

o fim de uma etapa e o prin-

cípio de outra que tem como 

objectivo mostrar o saber fa-

zer.

UGC põe 74 quadros 
no mercado

Em 22 anos de existência, a 

UGC já formou 2400 estu-

dantes e para o presente ano 

lectivo conta com mais 1500 

alunos. Estes números consti-

tuem a materialização da visão 

desta agremiação que é for-

mar, fazer diferença no saber 

fazer e, sobretudo, minimizar 

o problema de recursos huma-

nos na área técnica.

Refira-se que inicialmente a 

UGC pretendia apenas for-

mar os cooperativistas em 

Contabilidade e Gestão para 

melhor desenvolverem os seus 

negócios, só que o projecto 

acabou abrindo-se para o pú-

blico em geral. Contudo, e no 

âmbito do paralelismo peda-

gógico, esta instituição passou, 

desde 2011, a implementar 

na íntegra o regulamento de 

avaliação do Ensino Técnico 

Profissional contando actu-

almente com 40 professores. 

Nélia Jamaldine

Treze das 33 marcas vence-

doras da 5ª edição das Me-

lhores Marcas de Moçam-

bique (MMM), anunciados 

na última quinta-feira em Mapu-

to, são nacionais. Trata-se de um 

evento anual, em que a pesquisa 

e avaliação está a cargo da Brand 

Potential Index (BPI) da GFK In-

tercampus, que engloba 11 indica-

dores que representam a avaliação 

emocional e racional de uma mar-

ca sob a perspectiva do indivíduo, 

bem como as tendências compor-

tamentais face a marca.

A GFK intercampus, Lda é uma 

empresa de direito moçambicana 

vocacionada na avaliação, atracti-

vidade, força da marca e saúde da 

mesma em três dimensões nome-

adamente a emocional, comporta-

mental e racional.

A presente edição mostrou aquelas 

Marcas nacionais ganham destaque
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que foram as tendências do con-

sumidor no ano de 2013 nos 33 

sectores analisados, com um per-

centual de notoriedade de 10% na 

preferência do consumo. Contudo, 

mereceram destaque os sectores de 

alimentação infantil, chocolates 

em pó e produtos de higiene em 

que as grandes vencedoras foram 

Purity, Nido e Aquafresh respec-

tivamente.

A representante da GFK Inter-

campus, Ana Lopes, fez saber que 

por ser a marca um factor crítico 

de sucesso para todas as entidades 

corporativas e que valoriza não só 

as mesmas como também os pro-

fissionais que as trabalham.

Lopes acrescentou ainda que 

MMM dá voz aos moçambicanos 

que avaliam directamente as mar-

cas que ocupam lugares de desta-

que na mente dos consumidores, 

pois, na prática, uma marca pode 

ter grande notoriedade mas pode 

não ser bem avaliada.

À semelhança da edição anterior, 

na actual, a Nokia também arreca-

dou o prémio de MMM em 2013 

e a operadora de telefonia móvel 

de bandeira nacional, Moçambi-

que Celular (mCel) foi prestigiada 

como a MMM avaliada pelos pro-

fissionais de marketing.

Refira-se que os resultados obti-

dos no ranking das MMM 2013 

obedeceram a uma estratificação 

proporcional com base no sexo e 

idade de acordo com os dados do 

último censo realizado pelo Ins-

tituto Nacional de Estatísticas de 

Moçambique. 

No entanto, no total foram ava-

liadas 271 marcas das quais foram 

excluídas 51 por não reunirem os 

requisitos necessários para segui-

rem na corrida para se destacarem 

como MMM. 

Avaliação emocional e racional de uma marca sob a perspectiva do 
indivíduo, bem como as tendências comportamentais face a marca 

constitui um dos indicadores para merecer o prémio.

Em 22 anos de existência, a UGC já formou 2400 estudantes

estes projectos são levados a cabo depois de um processo de consul-
-

dades, explicou a coordenadora da KMAD Hlalaleni Mutulo
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