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Ainda o negócio dos 30 barcos

Raptores viram canos para crianças
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Marinha de Guerra Marinha de Guerra 
entra no entra no barulhobarulho
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O 
membro do Parlamen-

to italiano que melhor 

conhece a África, Ma-

rio Raff aelli, considera 

Moçambique um exemplo para 

os países que não conseguem 

alcançar um crescimento. Vin-

te anos de estabilidade política 

“favoreceram um crescimento 

económico e avanços visíveis no 

sector de saúde e educação”, de-

clarou Mario Raff aelli, em entre-

vista à emissora italiana Radio3. 

Entre os indicadores positivos, 

Raff aelli afi rmou que os investi-

mentos directos estrangeiros ultra-

passaram a riqueza nacional, crian-

do as bases para um crescimento 

auto-sustentável, e o nascimento de 

uma classe média que no passado 

não existia. E é esta classe média 

que pode fazer a diferença, conti-

nuou Raff aelli, muito mais que os 

55 multimilionários que existem, 

segundo a revista nigeriana Ventu-

re, na África. 

Mario Raff aelli, ex-subsecretário de 

Estado de Negócios Estrangeiros, 

mediador do processo de paz em 

Moçambique e enviado especial do 

Governo italiano para o Chifre 

da África, é vice-presidente da 

AMREF (African Medical and 

Research Foundation), a mais 

importante organização sanitária 

sem fi ns lucrativos, presente na 

África. Raff aelli encontra-se ac-

tualmente em Moçambique, para 

dar início ao projecto “Stand Up 

for African Mothers”, que tem 

por objectivo, para os proximos 

cinco anos, a formação de mil 

parteiras, atendendo assim 50% 

das necessidades de parteiras de 

todo o país. (AGI)

Crescimento de Moçambique é 
um exemplo para África

Ao ritmo conta-gotas, o 

SAVANA continua a 

desbobinar o fi lme da 

aquisição dos atuneiros 

e patrulheiros cujos argumen-

tos apresentados por destacados 

membros do executivo de Ar-

mando Guebuza enfermam de 

graves contradições. Segundo 

apurou o jornal, foram assinados 

três contratos entre as autorida-

des moçambicanas e o estaleiro 

de Cherbourg da CMN. 

Trata-se de um contrato com a 

Ematum para o fornecimento de 

24 navios de pesca de atum, sen-

do 21 traineiras com rede de 23,5 

e três barcos de pesca à linha com 

multiplos anzóis.

Um outro com a Marinha de 

Guerra de Mocambique para o 

fornecimento de seis unidades, 

dos quais metade são patrulhei-

ros Trimaran Ocean Eagle de 42 

metros. São barcos com capaci-

dade para combate à pirataria, ao 

terrorismo, ao tráfi co e à pesca 

ilegal. Têm uma velocidade de 30 

nos (nó é a unidade de medida 

de velocidade equivalente a uma 

milha náutica por hora, ou seja 

1852 metros/hora), e uma auto-

nomia de 3000 milhas náuticas, 

qualquer coisa como 5556000 

metros. O Trimaran Ocean Eagle 

leva sete tripulantes e a possibi-

lidade de transportar uma força 

de intervenção de 12 elementos. 

A embarcação tem meios sofi sti-

cados de intercepção electrónica e 

uma plataforma para a operação 

com um pequeno helicóptero de 

apoio ou drones (avião não tripu-

lado).

O contrato com a Marinha de 

Guerra de Mocambique inclui 

três lanchas de intercepção rápida 

HS1, de 32 metros, com a veloci-

dade de 45 nos e autonomia para 

800 milhas. Podem ser equipados 

com um bote semi-rígido para 

uma força de intervenção, uma 

metralhadora e dois tubos de lan-

çamento de mísseis.

Entretanto, os seis navios milita-

res serão fornecidos sem equipa-

mento militar.

O terceiro contrato foi assinado 

com a holding Privinvest para 

a construção de mais 30 barcos 

(não foram especifi cados os tipos) 

através da empresa do grupo Abu 

Dhabi MAR, em estaleiros da 

Alemanha e dos Emiratos Ara-

bes Unidos.

Os três contratos foram avaliados 

em 300 milhões de Euros e são 

para ser executados em dois anos.

A última vez que o estaleiro de 

Cherbourg da CMN construiu 

um barco novo foi em 1989.

Negociações
A negociação decorreu no eixo 

França, Dubai, Abu Dhabi, sen-

do os pivots do negócio o liba-

nes Iskandar Sata (conhecido no 

meio das milícias cristãs-maro-

nitas de extrema-direita como o 

comandante Sandy) e o ministro 

moçambicano das Finanças Ma-

nuel Chang. Estiveram também 

envolvidos os ministros de Plani-

fi cação e Desenvolvimento e dos 

Transportes e Comunicações e o 

sheik Ahmed Darwish Bin Da-

gher Al Marar, presidente da em-

presa naval Abu Dhabi MAR. O 

pivot do SISE que terá assinado 

os contratos é António Carlos do 

Rosário.

O empréstimo obrigacionista 

a favor da Ematum que foi ela-

borado em paralelo teve como 

avalista nomeado pelo Gover-

no o ministro das Finanças. Foi 

criada uma subsidiária da Ema-

tum, a Ematum Financeira BV, 

com sede na Holanda, que será 

a titular as obrigações emitidas 

pelos bancos BNP Paribas, Cre-

dit Suisse e controlados pelo Citi 

Bank de Londres.

O SAVANA apurou ainda que as 

negociações dos contratos decor-

reram no maior secretismo, não 

estando as autoridades francesas 

a par de todos os detalhes do ne-

gócio.

Também no seio do G19 (grupo 

de países e organismos interna-

cionais que apoiam directamente 

o Orçamento do Estado) há um 

grande mal-estar sobre o negócio. 

Não só pela falta de transparência 

com que foi desenvolvido, mas 

pelos interesses comerciais em 

jogo.

As maiores decepções vêm dos 

países nórdicos (com destaque 

para Suécia, Dinamarca, Noruega 

e Filândia), de Portugal, da Grã-

-Bretanha, dos Estados Unidos e 

da Austrália.

No sector das pescas não está 

claro sobre o que vai acontecer 

à nova frota. Moçambique tem 

vários acordos com a União Eu-

ropeia e com uma subsidiária da 

britânica Lonrho para a pesca 

do atum. Há a possibilidade de 

o Governo ceder os navios a em-

presas pesqueiras, utilizando os 

alugueres para formação e cash 

para pagar os barcos militares.

De dúvida em dúvida continua a polémica em volta das reais li-

gações entre o Governo moçambicano, a Ematum (Empresa Mo-

çambicana de Atum) e o Tesouro Nacional.

De acordo com um boletim de pesquisadores ligados ao banco 

sul-africano Standard Bank, divulgado na semana passada, os 30 

barcos cujo valor de aquisição é de USD 300 milhões, serão ava-

lizados por uma espécie de fundo soberano do Governo moçam-

bicano.

Segundo consta em documentos ofi ciais a que o SAVANA teve 

acesso, a Ematum entrou nos mercados europeus para se auto-

-fi nanciar, tendo contraído em nome do país, valores na ordem de 

USD 850 milhões.

O primeiro empréstimo, no valor de USD 500 milhões, foi con-

traído junto da Credit Suisse e o segundo, no valor de USD 350 

milhões, ao gigante bancário russo, VTB (Vnesh Torg Bank).

Os pesquisadores do Standard Bank consideram que os retornos 

dos empréstimos, por via das actividades da EMATUM, são bas-

tante questionáveis, pelo que acreditam que estes foram avalizados 

por uma completa garantia soberana.

Após conceder os empréstimos, os dois bancos terão colocado a 

dívida moçambicana no mercado em forma de “Títulos de Par-

ticipação”.

Desconhece-se as taxas de juro que os dois bancos estão a cobrar à 

EMATUM, contudo, especialistas internacionais em matérias de 

mercados e que estão próximo do processo referem que os inves-

tidores que adquiriram os títulos de participação deverão receber 

uma taxa de juro anual na ordem de 7.8%.

Deste modo, os mesmos especialistas acreditam que ao pagar 

aquela taxa de juros, signifi ca que a Credit Suisse e a VTB estejam 

a cobrar percentagens bem altas aos empréstimos concedidos a 

EMATUM, por forma a fi car com os lucros sobre o que oferecem 

sobre os títulos de participação. 

Criada por escritura pública a 2 de Agosto, a Ematum é participa-

da pelo Estado através do IGEPE (Instituto de Gestão das Parti-

cipações do Estado) com 34%, a GIPS (Gestão de Investimentos, 

Participações e Serviços), 33%, e a estatal Emopesca (33%). O 

SISE entra no negócio através da Sersse - Serviços Sociais do 

Serviço de Informação e Segurança do Estado, entidade que de-

tém participações no GIPS.

Marinha de Guerra entra no negócio 
dos barcos
- no total foram assinados três contratos para fornecimento de barcos

Dívida da Ematum vendida 
em mercados de acções na Europa

A Marinha de Guerra estará equipada com três patrulheiros Trimaran Ocean Eagle
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Os casos de raptos voltam 

a assombrar as cidades de 

Maputo e Matola e, desta 

vez, as gangs viraram as 

suas atenções para crianças.

Nas últimas três semanas, foram 

registados quatro casos de raptos, 

dos quais três envolveram crianças 

durante o seu trajecto à escola, e 

um teve como vítima a esposa de 

um dos directores da ANE (Admi-

nistração Nacional de Estradas). O 

último caso deu-se esta terça-feira, 

no bairro do Fomento, município 

da Matola, quando um grupo de 

raptores imobilizou uma viatura de 

transporte escolar, tendo sequestra-

do o fi lho de Justino Jone, ex-direc-

tor geral da Ernest & Young.

Mesmo com dois casos de raptos 

em julgamento e prestes a conhecer 

o respectivo desfecho, os cérebros 

destes actos criminais não se dei-

xam intimidar e continuam com os 

esquemas de sequestros, numa ac-

ção descrita como sinal de fracasso 

da polícia no combate contra este 

tipo de crimes.

Segundo informações da Polícia, 

foram registados nas últimas sema-

nas pelo menos três sequestros de 

crianças nas cidades de Maputo e 

Matola, mas nenhum dos crimi-

nosos envolvidos nestes actos foi 

ainda detido. 

Os dois primeiros casos tiveram 

lugar na cidade de Maputo. Des-

tes, um deu-se na Escola Primária  

Cinderella, onde um menor foi se-

questrado quando regressava à casa, 

depois das aulas.

O outro deu-se na avenida da Mar-

ginal, tendo o alvo sido o fi lho do 

Director de Projectos da Petromoc, 

Tito Tezinde, raptado quando se 

dirigia à escola, na companhia do 

irmão e do motorista.

O último sequestro deu-se no bair-

ro do Fomento, cidade da Matola, 

tendo como alvo Príncipe Chone, 

fi lho de Justino Chone, ex-Director 

Geral da Ernest & Young. A crian-

ça seguia numa viatura de trans-

porte escolar, a caminho do Insti-

tuto Nília, na cidade de Maputo.

Segundo constatou o SAVANA, 

os sequestradores partiram o vidro 

da mini-bus, apontaram uma arma 

ao  motorista e mandaram sair to-

das crianças que estavam no carro 

para de seguida levarem o menino 

que estava no último assento. De 

seguida puseram-se em fuga numa 

viatura de marca Toyota Corolla, 

sem matrícula.

Reformar a polícia    
O jurista e ex-director da Polícia 

de Investigação Criminal (PIC), 

António Frangoulis, considera que 

a mudança de alvo para crianças 

é uma nova estratégia dos bandos 

para aumentar a pressão dos fami-

liares das vítimas, porque o objec-

tivo de cobrar avultados valores de 

resgate mantém-se. 

Frangoulis adianta que para com-

bater este tipo de crime é necessá-

rio reformar as lideranças da PRM 

“o mais rápido possível”, pois já 

demonstraram mais do que nunca 

a sua falta de capacidade para lidar 

com os raptos de um modo parti-

cular e a criminalidade no geral.

“É preciso fazer uma reforma co-

rajosa nas fi leiras da PRM, desde 

o topo até à base, porque há muita 

gente com capacidade de liderança 

mas é relegada ao plano inferior 

devido aos esquemas de prestação 

de favores”, disse.

Segundo Frangoulis, reina um am-

biente de descontentamento nas 

hostes da PRM. Isto, acrescentou, 

deve-se a um grande desnivela-

mento nas condições de trabalho 

no seio da corporação. 

Sugere ele que enquanto a maioria 

dos agentes enfrentam problemas 

básicos de vida, as chefi as andam 

cheias de mordomias e limitam-se 

apenas a dar ordens e nunca de-

monstram trabalho.

Frangoulis, que é também docente 

Universitário, refere que é preciso 

profi ssionalizar a Polícia, pois hoje 

em dia muitos jovens refugiam-

-se nela por falta de emprego. Daí 

que preferem passar maior parte 

do tempo nas ruas extorquindo o 

cidadão, ao invés de primar pelo 

combate ao crime, garantido ordem 

e segurança.

Para Frangoulis, o crime é uma 

questão de escolha. Ou opta por 

ele ou renuncia, de acordo com as 

condições existentes. Dado que os 

criminosos verifi cam que há inú-

meras facilidades na corporação, 

optam por continuar por esta via, 

pois já concluíram que a polícia 

não tem meios para lhes fazer face. 

Isto justifi ca-se na medida em que 

os cérebros destes actos continuam 

desconhecidos e a única coisa que 

fazem é mudar dos operativos. 

 

“Estamos a caminhar para 
o abismo”
A presidente da Liga Moçambica-

na dos Direitos Humanos (LDH), 

Alice Mabota, classifi cou o actual 

modus operandi dos raptores como 

um sinal concreto de que o Estado 

moçambicano está a caminhar de-

fi nitivamente para o abismo.

Segundo Mabota, as operações dos 

raptores são um sinal concreto de 

que a questão dos raptos não está a 

ser tratada com a devida seriedade 

da parte do Governo.

Mabota disse que está preocupada 

com a situação, mas feliz porque há 

um ano avisou o Estado moçambi-

cano que a questão dos raptos não 

podia ser encarada numa vertente 

isolada porque no futuro teria con-

tornos dramáticos.

É que no seu entender, se o Gover-

no não está atento, os malfeitores 

estão atentos e cada vez que o tem-

po foi passando aperceberam-se de 

que o crime de rapto é impune.

“Sempre chamámos atenção ao 

Governo, dizendo que a questão 

dos raptos era séria. Fizemos esses 

avisos e as pessoas competentes não 

quiseram nos ouvir; hoje as conse-

quências são bem visíveis”, lamen-

tou.

Continuou a sua explanação refe-

rindo que a impunidade dos rap-

tores mostra que cada vez mais, o 

nosso Estado está a ser capturado 

pelo crime organizado e o povo tem 

a missão de levar o assunto com a 

tamanha seriedade mandando sair 

as pessoas que neste momento es-

tão no Governo.

Entende que o Governo do dia não 

é sério e deve sair. 

Acrescenta que o executivo não está 

comprometido com o crime orga-

nizado na medida em que margina-

liza as pessoas que combatem esse 

crime e promove os criminosos.

“Tivemos situações de polícias va-

lentes, que sempre se preocuparam 

com a criminalidade e o combate 

ao crime, mas que foram isolados 

e marginalizados a favor dos crimi-

nosos”.             

Diz que elogia o esforço da polícia 

que debaixo de precárias condições 

de trabalho procura a todo o custo 

fazer valer as suas missões. Porém, 

esse esforço aborta-se por falta de 

uma direcção séria e comprometida 

com os seus deveres.

“Infelizmente, a polícia moçambi-

cana está à deriva; não tem minis-

tro e muito menos comandante. As 

pessoas que lá estão apenas se limi-

tam a satisfazer os seus interesses e 

não do povo, e como consequência 

é o que estamos a viver. Inseguran-

ça total”, disse.

Mabota apresentou duas propostas 

de solução para se sair desta situa-

ção. Diz que a primeira passa pela 

reorganização do Ministério do 

Interior, sector que considera não 

ter, em termos práticos, ministro ou 

comandante. A segunda passa pela 

regeneração do Governo e de uma 

encarnação dos valores da honesti-

dade, porque neste caminhar tudo 

continuará na mesma. 

Quando em Dezembro 

de 2011 foi raptado, em 

Maputo, um dos  pro-

prietários das ferragens 

Somofer, Yacub Satar, a sociedade 

moçambicana estava muito longe 

de pensar que a situação dos raptos 

pudesse atingir contornos alarman-

tes e virar um negócio chorudo. 

Para o resgate de Yacub, foi dispo-

nibilizado cerca de 750 mil dólares 

americanos.  

  Um mês depois, Janeiro de 2012, o 

país é surpreendido com mais uma 

notícia de raptos. Em plena luz do 

dia, dois moçambicanos de origem 

asiática, identifi cados pelos nomes 

de Abdul Cadir e Gulzar Sattar, são 

raptados no cemitério da Lhangue-

ne, cidade de Maputo.

Consta que como valor de resgate 

dos dois, os raptores exigiram cerca 

um milhão de dólares.

Até fi nais de Janeiro de 2012, cerca 

de dez empresários moçambicanos 

de origem asiática tinham caído 

nas malhas dos raptores e para o 

seu resgate foram exigidos valores 

monetários que variavam de 500 a 

um milhão de dólares. Contudo, a 

polícia continuava apática às ocor-

rências.

Na altura, o Comandante Geral 

da Polícia, Jorge Khalau, apareceu 

em público a acusar a comunidade 

muçulmana de orquestrar os rap-

tos com objectivo de retirar divisas 

para fora do país.

As acusações de Khalau criaram 

mal-estar no seio da comunidade 

muçulmana que, por sua vez, retor-

quiu a acusação referindo que Jorge 

Khalau queria esquivar-se das suas 

responsabilidades.         

Desesperada com a situação, a 

comunidade muçulmana elabo-

rou uma missiva e endereçou-a ao 

Chefe do Estado, exigindo um en-

contro urgente, sob risco de parali-

sar a economia. O Chefe do Estado 

recebeu os representantes da co-

munidade muçulmana em menos 

de 24 horas. 

Depois do encontro com o Chefe 

do Estado, ainda no mês de Feve-

reiro de 2012, Nini Satar, Vicente 

Ramaya e Ayob Satar eram transfe-

ridos da Cadeia de Máxima Segu-

rança para as celas do Comando da 

cidade de Maputo. Do lado de fora 

correram informações indicando 

que a transferência tinha a ver com 

os raptos indiciando-os de serem os 

presumíveis mandates. 

Contudo, mesmo assim os raptos 

não pararam. Na semana que os 

irmãos Satar e Vicente Ramaya 

mudavam do domicílio prisional 

mais uma vítima caia nas malhas 

dos raptores (Nini Satar viria a ser 

ilibado, pelo Tribunal, de mandante 

dos raptos).

Dessa vez foi a mãe de um em-

presário ismaelita ligado ao grupo 

Agha Khan e Africom.          

Dias depois foi sequestrado, na 

Matola, o proprietário da fábrica 

Incopal, Momed Ibrahimo.

Numa altura em que se digeria o 

rapto de Ibrahimo, mais um mo-

çambicano de nome S a l i m     M u s sá  

 J u d g e   era   s e q u e s t r a d o    n a   A v e n i d a  

 J o s i n a   M a c h e l ,   n a   c i d a d e   d e   M a-

 p u t o.

Em Julho de 2012, um jovem de 30 

anos de idade, também de origem 

asiática, identifi cado por B i l a l   W a-

 s s i m ,   fi   l h o   d o   p r o p r i e tá r i o   d a   C a s a  

 d a s   Loiças caiu nas malhas dos se-

questradores.

Quando o número de raptados 

contabilizava cerca de duas deze-

nas, todos moçambicanos de ori-

gem asiática, eis que fi nalmente a 

polícia moçambicana apresenta pu-

blicamente a detenção dos primei-

ros operativos dos sequestros. No 

total foram detidos 11 indivíduos 

apresentados publicamente como 

raptores.

Dias depois, um outro grupo de 

operativos era apresentado publica-

mente pela polícia.

Com a detenção daquele grupo, no 

total de 22, a sociedade pensou que 

o pesadelo de raptos tinha termina-

do e que era um grande passo para 

se identifi car os mandantes.

Contudo, o pesadelo não terminou 

já que, dias depois, mais um cida-

dão moçambicano de origem asiá-

tica caia nas malhas dos sequestra-

dores. Dessa vez foi S a m i r   N i s h a r, 

sobrinha de  M a g i d   O s s m a n ,   e x -

- m i n i s t r o   d a s   F i n anças   e   e x - P C A  

 d o   B C I .  

Em Setembro de 2012, é detido o 

empresário moçambicano Bakir 

Ayob acusado de ser o mandante 

dos sequestros em Maputo.

Bakir era acusado de ser o mandan-

te do sequestro da esposa de um dos 

directores da Delta Trading, tendo 

exigido um resgate de 10 milhões 

de dólares, do proprietário dos ar-

mazéns Favorita, Salimo Mussa, 

em que exigiu um milhão de dóla-

res pelo resgate, do proprietário da 

Mundial Câmbios, em que exigiu 

900 mil dólares como resgate, do 

proprietário dos armazéns Macha-

va, em que exigiu 500 mil dólares e 

da tentativa de sequestro do dono 

da Africâmbios.

Contudo, Bakir veio a ser solto uma 

semana depois por insufi ciência de 

provas. 

Em Outubro de 2012, a polícia vol-

ta a ordenar a captura do empresá-

rio mas este apercebeu-se e fugiu 

do país.

De lá em diante os sequestros não 

pararam. Nos meses subsequen-

tes foram raptados vários cidadãos 

de origem asiática. Neste grupo, 

enumera-se empresários como R a-

 c h i d   T a k i d i r ,  dono do R e s t a u r a n t e  

 T a k i d i r ,   s i t u a d o   n a   F e i r a   P o p u l a r   d e  

 M a p u t o; H a m i d a   V a l y   A d a m ,   e s-

 p o s a   d e   A b d u l   S a t a r ,  d o n o   d a   L o j a  

 U n i v e r s o,   H i n a   F a r u q u e   A y o b ,  fi   l h a  

 d e   F a r u q u e   A y o b ,  irmão de M o m e d  

 A y o b (dono de Ayob Comercial) ,  

 a s s a s s i n a d o   a tiro   e m   f r e n t e   a   u m a  

 m e s q u i t a   n a   c i d a d e   d e   M a p u t o . 

Quando a sociedade moçambica-

na estava familiarizada com raptos 

de empresários de origem asiática, 

eis que nos últimos dias é surpre-

endida com a mudança de táctica 

dos raptores passando a optar por 

menores, fi lhos de moçambicanos 

negros abastados.

Em menos de duas semanas, dois 

menores caíram nas malhas dos 

raptores e, até hoje, a polícia ainda 

não identifi cou os raptores e muito 

menos os mandantes. 

 Raptos: um  lme sem  m à vista

Por Raul Senda e Argunaldo Nhampossa

Raptores passam a atacar crianças
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Uma tentativa de venda de 

três mil hectares de terras 

a investidores chineses no 

vale do Mandruze, distrito 

do Dondo, em Sofala, levou a que a 

Igreja Católica, através da Comissão 

de Justiça e Paz da paróquia Santa 

Ana naquela autarquia, interviesse 

esta semana junto das autoridades 

governamentais e municipais.

De acordo com uma missiva da Igre-

ja a que o SAVANA teve acesso, os 

membros daquela congregação reli-

giosa manifestam preocupação com 

as informações tornadas públicas que 

dão conta da intenção do Governo 

em ceder terras aráveis aos chineses. 

Os três mil hectares deverão ser ce-

didos à chinesa HHOFC (Hubei 

Hefeng and Food Stuff  Corpora-

tion), proprietária de unidades de 

descasque, processamento de arroz e 

produção de açúcar no país asiático. 

A concretizar-se, a situação poderá 

deixar desesperada a população que 

tem naquele vale a sua fonte de sub-

sistência.

Nas petições submetidas esta terça-

-feira ao governo distrital e ao Con-

selho Municipal do Dondo, a Comis-

são da Justiça e Paz questiona até que 

ponto as informações postas a circu-

lar correspondem à verdade e, assim 

sendo, como é que a população irá so-

breviver. O vale de Mandruze é rico 

na produção do arroz. O mesmo tem 

uma área de quatro mil quilómetros 

quadrados. Neste momento é ocupa-

do por camponeses do sector familiar.

O empresariado chinês que no mês 

de Abril visitou o vale de Mandru-

ze fi cou entusiasmado e disse que o 

dinheiro não constituía nenhum pro-

blema e que só aguardava luz verde 

das autoridades. 

A direcção da HHOFC estima 

em oito milhões de dólares norte-

-americanos o valor que seria in-

vestido numa primeira fase, caso as 

autoridades moçambicanas apro-

vem a cedência de três mil hectares.

Porque o assunto está a assumir 

contornos polémicos, a comissão 

decidiu deslocar-se à capital de 

Sofala para pedir o apoio da Co-

missão Diocesana de Justiça e Paz 

da Beira, entidade com a qual or-

ganizou três dias de formação no 

mês de Maio e uma palestra sobre 

a Lei de Terras no dia 15 de Junho.

Foi neste último encontro que se 

achou oportuno convidar também os 

secretários, os chefes de unidades e os 

chefes de quarteirões dos bairros Cen-

tral, Consito, Mandruze e Macharote.

No dia 31 de Agosto, a Comissão 

Paroquial de Justiça e Paz, junto 

com outras igrejas de Dondo, orga-

nizou mais uma palestra sobre a Lei 

de Terras onde participaram mais de 

quinhentas pessoas. A Lei foi expli-

cada em português e em Sena, uma 

das línguas faladas na região. 

Três dias depois, o Conselho Muni-

cipal de Dondo convidou os coorde-

nadores da Comissão Paroquial de 

Justiça e Paz para uma reunião de 

consulta no âmbito da gestão muni-

cipal realizada no dia 5 de Setembro.

“Informações infundadas”, 
diz administrador
Na reunião de Setembro, Manuel 

Cambezo admitiu que empresários 

chineses visitaram Dondo, mas foi-

-lhes proposto que deviam identifi car 

terras no distrito do Buzi. Aliás, o 

vereador do Gabinete da Agricultura 

apresentou um estudo realizado pela 

direcção provincial da Agricultura, 

no qual conclui-se que sendo o vale 

de Mandruze ocupado em mais de 

80% pelo sector familiar, não é pos-

sível encontrar 3000 hectares para a 

produção de arroz.

“Foi identifi cada uma parcela com 18 

hectares na zona de Cahandula para a 

construção da indústria. O investidor 

poderá também ocupar 200 hectares, 

sem confl itos, e fazer o fomento de 

produção de arroz envolvendo cam-

poneses de Mandruze. Pode também 

iniciar junto ao distrito a tramitação 

do pedido de DUAT para ocupar 

os 1000 hectares em Chissange, no 

Dondo”, explicou um membro do 

executivo. 

Numa breve entrevista com o SA-

VANA , o administrador de Dondo, 

João Oliveira, considerou infundadas 

as informações postas a circular sobre 

a alegada intenção do Governo de 

ceder terras a empresários chineses. 

Oliveira disse que o executivo tem 

estado a criar condições para que 

a conquista da população não seja 

posta em causa, por isso, a popula-

ção pode fi car tranquila que nenhu-

ma entidade arrancará as suas terras.

Dondo: Igreja Católica contra venda de terras a chineses
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Foi formalmente lançada, na 

manhã desta quarta-feira, 

na cidade de Maputo, a 

iniciativa inovadora para 

fortalecer os mecanismos de liga-

ção entre os servidores públicos e 

os cidadãos.

Denominado “Empoderando o 

Cidadão”, o projecto, integrado no 

Programa de Acesso à Informação, 

do Programa AGIR (Acções para 

uma Governação Inclusiva e Res-

ponsável), tem como objectivo cen-

tral contribuir para o envolvimento 

das comunidades no processo de 

governação participativa dos esta-

belecimentos de ensino primário e 

secundário, como contributo para 

a melhoria do acesso e qualidade 

dos serviços públicos em vários do-

mínios, através da aproximação do 

cidadão aos provedores de serviço.

O mesmo pressupõe a existência 

de um mecanismo de interacção 

cidadão-provedores de serviço e fa-

zedores de políticas públicas. Aqui, 

os cidadãos poderão exprimir as 

suas preocupações, reclamações ou 

sugestões, através de instrumen-

tos e canais de base tecnológicos 

como os telefones móveis (SMS) 

e Internet (facebook, twitter, email, 

website, etc), num contexto em que 

as contribuições efectuadas pelos 

cidadãos possam ter respostas tem-

pestivas e a baixo custo por parte 

dos provedores de serviços.

Com uma duração de 36 meses, 

a iniciativa é co-fi nanciada pela 

União Europeia, através do Ins-

trumento Europeu de Democracia 

e Direitos Humanos (IEDDH), e 

pela Embaixada da Suécia, tendo a 

IBIS-Moçambique como interme-

diária.

Falando na ocasião, João de Car-

valho, Chefe da Secção Política da 

Delegação da União Europeia em 

Moçambique, disse que a iniciati-

va visava o fortalecimento do papel 

da Sociedade Civil na promoção 

dos Direitos Humanos e reforma 

democrática para além de apoiar a 

conciliação pacífi ca de interesses de 

grupos e consolidar a participação 

do cidadão no exercício de cidada-

nia.

Segundo Carvalho, o mesmo foi 

desenhado para ajudar a Sociedade 

Civil a transformar-se numa força 

efectiva da reforma política e da 

defesa dos interesses dos direitos 

humanos.

“Este projecto pretende melhorar 

o acesso à informação através da 

participação activa dos cidadãos e 

das organizações da sociedade Ci-

vil. Tem muitas vertentes inovativas 

porque instaura de forma efectiva o 

uso das novas tecnologias e implica 

o cidadão de forma activa”, disse.

João de Carvalho continuou a sua 

explanação referindo que o envol-

vimento do cidadão no processo 

de governação participativa vai 

contribuir para melhoria do acesso 

e qualidade dos serviços dos esta-

belecimentos de ensino primário e 

secundário.

Frisou que a grande inovação deste 

projecto é que permite aos cidadãos 

exprimirem as suas preocupações 

de forma directa usando canais de 

comunicação mais efi cientes e ime-

diatos.

Carvalho entende que a liberdade 

de opinião e expressão bem como 

o direito à informação constituem 

garantias fundamentais pelo que, o 

grande desafi o, quer a nível nacio-

nal bem como internacional é mu-

dar os comportamentos quer dos 

servidores públicos bem como dos 

cidadãos e isso pressupõe o fortale-

cimento das instituições públicas e 

criar condições para que os direitos 

humanos sejam usufruídos pelos 

povos de maneira justa e equitativa.

Anne Hoff , directora nacional da 

IBIS, enalteceu o papel da socieda-

de Civil na promoção da cidadania 

e sublinhou que a iniciativa cujo 

lançamento acabava de testemu-

nhar inseria-se no âmbito do me-

lhoramento de acesso aos serviços 

públicos através da aproximação do 

cidadão a esses serviços.

Por sua vez, Paula Monjane, di-

rectora executiva do Centro de 

Aprendizagem e Capacitação da 

Sociedade Civil (CESC), uma das 

organizações responsáveis pela im-

plementação do projecto, referiu 

que o projecto tem ainda como ob-

jectivo o fortalecimento da partici-

pação da comunidade na melhoria 

dos serviços de educação através 

das tecnologias de comunicação.

Frisou que com este mecanismo 

será possível fazer com que o ci-

dadão coloque os seus problemas 

aos gestores públicos e estes, por 

sua vez, tomem conhecimento, em 

tempo útil, das preocupações dos 

cidadãos acerca duma determinada 

situação e no caso em concreto foi 

escolhido o sector da educação.

“Com este projecto queremos co-

locar o cidadão a interagir com 

os governantes e estes por sua vez 

com o cidadão. Achamos que isso 

será muito importante para resolver 

alguns problemas que enfermam o 

sector da educação”, disse.

Para além do CESC, o projecto 

conta ainda com outros parceiros 

nomeadamente Centro de Infor-

mática da UEM/Centro de Apoio 

à Informação e Comunicação Co-

munitária (CIUEM/CAICC), Fó-

rum Nacional das Rádios Comu-

nitárias (FORCOM) e Associação 

Centro de Direitos Humanos da 

Universidade Eduardo Mondlane 

(ACDH) bem como o Ministério 

da Educação através das direcções 

provinciais da Educação da cidade 

de Maputo e de Niassa.

O projecto que seleccionou nes-

ta fase piloto a cidade de Maputo 

-Distrito Municipal Kamavota) e 

a cidade de Lichinga (Niassa), está 

orçado em cerca de 500 mil dólares 

americanos, o equivalente a cerca 

de 15 milhões de meticais.  

Agentes de Mudança
Para a materialização deste projec-

to, será importante a participação 

activa dos Agentes de Mudança 

que são indivíduos/membros da 

comunidade eleitos/escolhidos 

pelos seus pares da comunidade, 

tomando-se, de entre outros, como 

critério basilar a sua não-vincula-

ção a qualquer partido político, en-

quanto, ao mesmo tempo, possuem 

uma grande capacidade de con-

vencer e mobilizar a comunidade 

a participar no processo de gover-

nação local, de modo a que possa 

ter mais infl uência sobre qualquer 

decisão que afecte as suas vidas. 

Eles desempenharão um papel 

crucial neste projecto, pois irão:  

consciencializar os outros cida-

dãos, disseminar informação sobre 

a plataforma nas suas comunidades, 

verifi car a precisão das informações 

enviadas para a plataforma pelos ci-

dadãos, canalizar as sms’s aos fun-

cionários públicos ou às instituições 

para as quais o assunto/questão está 

relacionado, além de dar retorno ao 

emissor/comunidade sobre a ques-

tão levantada por sms.

Estes agentes serão ainda responsá-

veis por dar um retorno contínuo à 

comunidade sobre os assuntos en-

viados para a plataforma; realizar 

debates nas comunidades sobre os 

assuntos que são enviados para pla-

taforma e depois objecto de segui-

mento e análise. 

No distrito de KaMavota, o pro-

jecto contará com 125 agentes de 

mudança, enquanto que em Li-

chinga o projecto contará com 200 

agentes.

Recordar que a IBIS-Moçambique 

é uma Organização-Não-Gover-

namental dinamarquesa que opera 

em Moçambique desde 1976 e que 

conta actualmente com programas 

temáticos nas áreas de Educação e 

Governação.

Buscam-se formas de aproximar cidadão do servidor público  
Por Raul Senda

A 
delegação da Rena-

mo nas negociações 

deu um ultimato ao 

Governo nesta se-

gunda-feira, alegando que sem 

a presença de facilitadores e 

observadores para desbloque-

arem o impasse que prevalece 

há cinco meses, os próximos 

encontros não vão arrancar. 

Entretanto, José Pacheco, che-

fe da equipa do executivo, rea-

fi rmou que o debate em torno 

do pacote eleitoral está encer-

rado e a inclusão dos media-

dores foi ultrapassada quando 

a Renamo abdicou dos pontos 

prévios. 

Pacheco referiu também que 

uma nova deliberação em rela-

ção a este ponto só pode ocor-

rer no encontro ao mais alto 

nível. 

As delegações do governo e da 

Renamo reunidas na 23º ron-

da negocial, esta segunda-feira, 

deram sinais claros rumo a 

uma provável ruptura. 

Visto que as negociações de-

correm há 154 dias sem lograr 

quaisquer consensos, a equipa 

da Perdiz voltou a bater na te-

cla da necessidade de inclusão 

de observadores e facilitadores 

como o único meio para o al-

cance do provável consenso.

Saimone Macuiana, chefe da dele-

gação da Renamo, aponta os nomes 

de Dom Dinis Sengulane e do Pro-

fessor Lourenço do Rosário, que 

até ao momento têm estabelecido 

contactos com o líder da Renamo 

em Satunjira, por forma a manter a 

paz no país.

Segundo Macuiana, com o extre-

mar de posições nos dois lados, 

há necessidade de se incluir estas 

duas personalidades para dar um 

novo ímpeto às negociações, rumo 

à conclusão do debate em torno da 

legislação eleitoral. 

“Nas próximas rondas, o trabalho 

só irá iniciar quando os facilita-

dores e observadores estiverem na 

mesa. Não vamos romper o diálogo, 

estaremos aqui no Centro de Con-

ferências Joaquim Chissano, todas 

as segundas para trabalharmos, mas 

entendemos nós que não havendo 

avanço, é fundamental que os fa-

cilitadores estejam na mesa para 

acompanhar o trabalho e tentar 

desbloquear o impasse”, disse Ma-

cuiana.

Por seu turno, o chefe da delegação 

governamental, José Pacheco, re-

afi rmou que não há espaço para a 

inclusão de mediadores no diálogo, 

sendo que o debate em torno da le-

gislação eleitoral está encerrado. 

Pacheco disse ainda que a 

questão dos facilitadores foi 

ultrapassada quando a Renamo 

prescindiu dos pontos prévios e 

iniciou com as negociações.

O titular da pasta de Agricul-

tura entende que, só o encontro 

ao mais alto nível entre o presi-

dente da República, Armando 

Guebuza, e líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, pode trazer 

uma nova deliberação sobre a 

legislação eleitoral. 

Governo vai arcar com 
logística da Renamo
Depois da Renamo ter apre-

sentado semana passada, pro-

blemas fi nanceiros para custear 

as despesas logísticas da sua 

equipa de peritos militares, o 

governo manifestou vontade 

em resolver este problema e 

colocar as duas equipas a de-

bater as questões militares, mas 

de momento pediu para que a 

delegação da Renamo apresen-

tasse os montantes necessários, 

para depois analisar se o fi nan-

ciamento será parcial ou total. 

Por sua vez, a Perdiz solicitou 

também ao governo para que 

este apresente esta proposta 

por escrito.

Diálogo Governo e Renamo 
em risco de ruptura
Por Argunaldo Nhampossa

- A iniciativa sob intermediação da IBIS-Moçambique foi formalmente lançada em Maputo  

Da direita à esquerda: Anne Hoff na companhia de João de Carvalho, parceiros do sector da educação e Paula Monjane, 
discursa no lançamento do projecto “Empoderando o Cidadão”
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A 
fraca apetência pela leitura 
por parte dos jovens está li-
gada a uma crise generalizada 
de referências em Moçambi-

que, segundo defendeu Francisco Noa, 
docente da Faculdade de Letras e Ci-
ências Sociais da UEM (Universidade 
Eduardo Mondlane).  O académico 
e crítico literário que também dirige 
o CESAB (Centro Estudos Sociais 
Aquino de Bragança) fez este pronun-
ciamento, há dias, no debate literário 
em que foi orador no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique. 

0Falando diante de um público cons-
tituído por jovens estudantes, Noa in-
dicou que há vários argumentos que 
têm sido apontados como estando na 
origem da fraca apetência pela leitura 
nos jovens, desde os que consideram 
que a juventude simplesmente caiu na 
mediocridade, passando pelos que con-
sideram que ela se deixa enganar pelo 
lado fútil da vida, até aos que acusam os 
jovens de se preocuparem mais com a 
sua realização material.  
“Eu, pelo contrário, prefi ro falar em 
crise de referências, que me parece algo 

mais concreto: os nossos pais, avós e 
professores que transportam valores 
muito importantes do ponto de vista 
da educação e formação do cidadão”, 
defendeu.
Aos seus olhos, há uma espécie de glo-
balização do mal que ameaça assumir 
contornos dramáticos, facto que in-
viabiliza os jovens e os pais em geral. 
Apontou outros factores que no seu 
entender concorrem para o fraco gos-
to pela leitura, designadamente maior 
proliferação de tecnologias de informa-
ção (telemóveis, internet e computado-

res) que  oferecem serviços que roubam 
aos jovens o tempo que precisam para 
desenvolver outras competências para 
o exercício de cidadania, o diálogo com 
o outro. “Muitos jovens perderam a ca-
pacidade de lerem-se uns aos outros”, 
considerou. 
Nestas transformações todas, continua, 
uma das coisas que se perdeu é a fa-
mília: “Muitas famílias moçambicanas 
hoje são monoparentais constituídas 
apenas por mãe e fi lhos”. 

“Comecei a ler na infância”
Contrariamente ao que se pode facil-
mente depreender, Noa defende que a 
leitura não se resume na simples rela-
ção com obras escritas, pois, argumenta, 
todo o indivíduo quando nasce entra 
num mundo em que é obrigado a lê-lo 
de modo a poder situar-se. 
Segundo contou, a sua relação com 
a leitura começou de forma singular 
quando tinha apenas cinco anos de 
idade, na altura a residir no bairro da 
Mafalala, um dos subúrbios de Lou-
renço Marques, actual Cidade de Ma-
puto. Apesar de tratar-se de um bairro 
com precárias condições económicas, a 
Mafalala do tempo colonial era habita-
da por uma classe social relativamente 
privilegiada, na sua maioria moçambi-
canos negros instruídos e que tinham 
acesso a livros em forma de banda dese-
nhada. Foi com este material que mui-
tos jovens de então cultivaram o gosto 
pela leitura, e mais tarde transitaram 
para o romance.
“Lembro-me que depois da Indepen-
dência tivemos outro tipo de leituras 
para além dos autores ocidentais. Des-
cobrimos os escritores africanos, como 
por exemplo, o escritor angolano Luan-
dino Vieira, com a sua obra Luanda, o 
moçambicano Luís Bernardo Honwa-
na, que publicou o Nós Matamos o Cão 
Tinhoso. E daí entramos para outro 
tipo de leitura que tem a ver com pro-
blemáticas sociais concretas”, detalhou. 
O estudioso da literatura moçambicana 
lamentou que hoje muitos estudantes 
quando chegam à universidade lêem 
apenas o que os docentes recomendam. 
“Isso, quanto a mim, não é leitura, pois 
leitura é um acto cultural”, defendeu. 
Aliás, Noa disse que o gosto pela leitura 
deve ser visto como um fenómeno me-
ramente espontâneo no indivíduo e que 
ninguém deve ser obrigado a ler. 

Educação deve transfor-
mar-se numa questão de 
Estado
Para que o ensino tenha a mesma qua-
lidade que caracterizou os anos imedia-
tamente a seguir à independência do 
país, é imperioso que ele se transforme 
numa questão de Estado.
“Quando nós falamos em Educação em 
Moçambique, temos que olhar para o 
ensino primário. O problema da má 
qualidade dos estudantes que saem das 
universidades é um falso problema, por-
que muitos chegam à universidade sem 
as competências básicas em termos de 
leitura e fazer cálculos”, disse.
Falando especifi camente da literatura 
moçambicana, Noa advertiu ao públi-
co presente que não se deixe infl uen-
ciar pelos defensores da ideia segundo 
a qual “a nossa literatura deve investir 
mais na quantidade, porque é da quan-
tidade que virá a qualidade”. Descon-
fi em das pessoas que dizem que a quali-
dade não importa, e que da quantidade 
virá a qualidade, advertiu o orador, para 
quem a literatura moçambicana nasceu 
sob o “signo da qualidade”. Exemplifi -
cou citando nomes como José Cravei-
rinha, Noémia de Sousa e Rui Knopfl i, 
precursores da literatura moçambicana 
que, aos seus olhos, investiram na quali-
dade estética e temática. 
 Sob o lema “Eu e a leitura, Literatura 
moçambicana e desafi os para os novos 
autores”, a palestra proferida por Fran-
cisco Noa enquadra-se no programa 
de palestras promovido pelo grupo li-
terário Kuphaluxa, no Centro Cultural 
Brasil Moçambique.

Crise de referências enfraquece apetência pela leitura nos jovens
- defende Francisco Noa, crítico literário e docente universitário  

Por Américo Pacule
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IBIS in Mozambique is seeking aProgrammeDevelopment O   cer 
(PDO) to contribute to the development of high quality projects 
within its thematic programmes. The PDO will be working closely 
together with The Project Development Advisor at the Country Of-
 ce in Maputo, with possible travels to the province of Zambezia, 

where some activities of the thematic programmes are implement-
ed.

Background information

IBIS has been in Mozambique since 1976 and works with a rights-
based partnership approach, focusing on capacity building and 
education of local partner organisations aiming at poverty eradica-
tion and popular empowerment. IBIS is working within two main 
areas of intervention, namely formal primary school education 
and civil society development towards good governance. 

The tasks

The ProgrammeDevelopment O   cer will in close corporation 
with the programme development advisor be responsible for:
• Development of high quality projects in close corporation with 

IBIS’ sta   and partners 
• Submission, monitoring and evaluation of project proposals

• Mapping of funding possibilities and networking with poten-
tial donors

Skills and demands

• Bachelor’s degree in social sciences or the like
• Strong communication skills and  uency in spoken and written 

English and Portuguese
• A strong track record working with project design and fundrais-

ing, including experience working with logframes and budgets 
• Experience with project implementation is an advantage 
• Experience with primary education and governance is an ad-

vantage

Duration: 1 year

Additional information
Questions about the position as can be addressed to IBIS in Mo-
zambique’s Programme Development Advisor: Luise Jarl (Mail: 
luise@ibis.org.mz/Tel: 21 499522/3).
Interested candidates should send a mail marked “ProgrammeDe-
velopment O   cer” with their CV and a one page letter of motiva-
tion in English to: luise@ibis.org.mz before 15th of October 2013 at 
12.00.

Closing date: 15th of October 2013 at 12.00.

ProgrammeDevelopmentO   cer
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 Facilidade de pagamento
N.B: Agora você manda e nós entramos em qualquer lugar da sua preferência 
em regime presencial, semi-presencial e à distância levando o saber e conheci-
mento que precisa para fazer a diferença no país e no mundo da globalização
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Morreu o general Giap, um herói do Vietname

O 
general Vo Nguyen 

Giap, que acabou com 

o império francês na 

Indochina e derrotou 

os americanos no Vietname, 

morreu quinta-feira, 3 de Outu-

bro, aos 102 anos. Por causa dele, 

que era o braço armado de Ho 

Chi Minh, o Vietname foi uma 

nação unida e independente.

“A coisa mais importante é o 

povo”, disse em 2005 ao Chris-

tian Science Monitor. “Um exé-

rcito que luta pela liberdade tem 

grande poder de iniciativa. Infe-

lizmente, os imperialistas nunca 

aprenderam isso. São alunos 

muito estúpidos. Nunca apren-

dem com a experiência”.

Como outros grandes revolu-

cionários asiáticos, há dúvidas 

sobre a origem de Giap — seria 

fi lho de pais camponeses ou se-

ria fi lho da elite. A história ofi -

cial diz que estudou em Hanói 

(o que não era para todos), que 

aprendeu a falar um francês per-

feito e que aos 14 anos já inte-

grara a organização clandestina 

contra a ocupação francesa da 

Indochina.

Licenciou-se em Direito, foi 

professor de História e jornalis-

ta, foi perseguido e entrou para o 

Partido Comunista Vietnamita 

(ilegal) onde se tornou amigo 

e seguidor das ideias revolu-

cionárias e nacionalistas de Ho 

Chi Minh. Ho queria avançar na 

luta armada e Giap tornou-se o 

melhor dos generais lendo livros 

(os sobre a guerrilha e o terror-

ismo nas revoluções de Mao Tse 

Tung), manuais de estratégia 

militar e histórias de campan-

has vitoriosas, e organizou a re-

sistência armada.

No perfi l que lhe dedica, o jor-

nal americano Th e New York 

Times refere que venceu batal-

has com perícia e inteligência, 

mas também com armas que os 

inimigos nunca perceberam — 

durante a Guerra do Vietname 

(1955-1975), morreram 2,5 

milhões de pessoas e delas “só” 

58 mil foram americanos. Giap 

reconheceu o sacrifício de vidas: 

“Nenhuma guerra de libertação 

nacional foi tão feroz ou causou 

tantas mortes como esta. Mas 

lutávamos pelo Vietname e nada 

é mais precioso do que a inde-

pendência e a liberdade, disse 

numa entrevista à Associated 

Press”.

“Como Ho Chi Minh, [Giap] 

acreditava de forma devota que 

os vietnamitas suportariam 

qualquer fardo para libertar a sua 

terra dos exércitos estrangeiros”, 

diz o Times que caracteriza o 

general como uma fi gura erudita 

e magnética com grande capaci-

dade para transformar o senti-

mento nacionalista dos seus ho-

mens numa terrível força bélica.

Em 1953, derrotou os franceses 

em Dien Bien Phu, precipitan-

do a sua retirada da Indochina. 

A ofensiva de Tet (1968), foi o 

ponto de viragem na Guerra do 

Vietname; os americanos sairi-

am em 1975.

Após a vitória das forças revolu-

cionárias comunistas do Norte 

e a unifi cação, Giap manteve-se 

no governo até 1980. Nunca per-

deu o pensamento estratégico e 

geoestratégico (defendeu refor-

mas económicas e promoveu 

boas relações com o ex-inimigo 

americano). O Times diz que 

a jovem população vietnamita 

sabe pouco da política de Giap, 

mas venera o general. No clube 

dos heróis, só está abaixo de Ho 

Chi Minh. (Publico)

-Foi o braço militar da revolução de Ho Chi Minh. Expulsou os franceses da Indochina e humilhou os americanos

General Giap e Samora Machel, um abraço histórico entre a resistência vietnami-
ta e a liberdade conquistada em Moçambique

CONVITE
O Centro Terra Viva (CTV) convida todos os interessados a participar 
numa jornada de limpeza na praia da Miramar a decorrer neste sába-
do, 12 de Outubro do corrente ano, com início as 8:30 horas. 

A acção enquadra-se nas celebrações do Dia Internacional de Limpeza 
das Zonas Costeiras, que se assinalou no terceiro sábado do mês pas-
sado. Este dia, foi instituído há 27 anos, pela organização não - gov-
ernamental Ocean Conservancy, com o objectivo de consciencializar 
os cidadãos dos diferentes países do mundo sobre a necessidade da 
conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, face às ameaças 
causadas pela deposição dos resíduos sólidos e e  uentes nas praias. 
Face a esta problemática, Moçambique celebra a efeméride pela ter-
ceira vez consecutiva, em parceria com o Museu de Historia Natural, 
Olho do Cidadão, Banco Pro-Credit e a Associação Moçambicana de 
Reciclagem – AMOR. Serão realizadas, para além da limpeza, uma fei-
ra de demonstração de separação do lixo de acordo com as categorias 
da AMOR e partidas de futebol e voleibol feminino.

No presente ano, a campanha de limpeza à praia é apoiada pelo Con-
selho Municipal da Cidade de Maputo, Associação Moçambicana de 
Reciclagem (AMOR), Casino Polana, Critical Ecosystem Parthnership 
Foundation (CEPF) e Plastic Bag SA. 
Para mais informações, queira contactar-nos pelo telefone número 82 
5201039.

CONTAMOS CONSIGO!
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Está largamente comprovado, 

através de vasta evidência empí-

rica, que o sucesso de qualquer 

projecto de desenvolvimento 

sócio – económico, incluindo a sua sus-

tentabilidade social, apenas fi cará assegu-

rado, quando os seus destinatários fi nais 

se sentirem seus «donos», apropriando-

-se dos seus objectivos, e possuindo co-

nhecimento claro e antecipado dos bene-

fícios a obter, no futuro. Este desiderato 

pode ser alcançado através de estratégias 

efectivas de comunicação participativa, 

entretanto totalmente ignoradas pelo 

governo e secundarizadas pelos investi-

dores estrangeiros, no âmbito dos gran-

des projectos energético-minerais. Em 

vez disso, as autoridades tendem a impor 

tais projectos às comunidades afectadas, 

recorrendo, ora a métodos ardilosos de 

violação de seus legítimos direitos, ora 

a práticas autoritárias, nomeadamente 

através de medidas de coacção policial, 

criando, assim, resistência comunitária 

aos mesmos projectos. 

Rumo ao Rovuma
O percurso até agora feito, rumo à insta-

lação da Fábrica de Gás Natural Lique-

feito (GNL), na Península de Afungi, 

Distrito de Palma – empreendimento 

que vai ser a imagem mais eloquente, 

em terra, da exploração do gás natural do 

Rovuma – tem tendência para confi rmar 

esta prática, conforme pudemos verifi car 

localmente, numa deslocação recente à 

Vila-Sede e à aldeia de Quitupo, direc-

tamente atingida pelo projecto.

Quitupo, localizada a 27 Km da Vila-

-Sede do Distrito de Palma, no extremo 

norte da Província de Cabo Delgado, é 

uma aldeia habitada por humildes cam-

poneses e pescadores artesanais, que ali 

se fi xaram desde tempos imemoriais, 

atraídos pela terra arável e pelos recur-

sos do rio Rovuma, que faz a fronteira 

natural de Moçambique com a Tanzânia. 

De inacessível e pacato lugarejo, Quitupo 

vê-se agora catapultada para o primeiro 

plano de muitos interesses, atraindo a 

atenção de instituições públicas, privadas 

e da sociedade civil, mas tendo à frente 

o governo e multinacionais petrolíferas 

americana e italiana, nomeadamente a 

Anadarko e a Eni East Africa. 

Um dos primeiros sinais exteriores desta 

mudança é a estrada de folgada largu-

ra que rasga a savana verde-amarelada, 

desde cerca de 10 Km da Vila-Sede do 

distrito, rumo ao Rovuma, onde pesadas 

máquinas revolvem milhares de metros 

cúbicos de areia movediça, antes pratica-

mente intransitável, substituindo-a por 

terra fi rme, batida por outras máquinas, 

igualmente pesadas, que se movimen-

tam, arrogantes, para baixo e para cima, 

e vice-versa.

Ao longo da via, surgem vários sinalei-

ros que, devidamente uniformizados e de 

bandeirolas em punho, vão regulando a 

circulação destes camiões, que transpor-

tam várias toneladas de areia e pedra, 

bem como centenas de trabalhadores 

braçais a partir de diferentes acampa-

mentos e estaleiros, montados em plena 

mata, assinalando as primeiras levas de 

mão-de-obra migratória para Palma. 

No percurso de cerca de uma hora, até 

Quitupo, encontram-se pequenas aldeias 

isoladas, de repente resgatadas do seu 

ancestral mutismo, pelo frenesim das 

máquinas, que vão levantando espessas 

nuvens de poeira sobre as habitações 

de adobe e capim, ante a impotência 

dos seus habitantes… (Na verdade, há 

máquinas pesadas movimentando-se ao 

longo de praticamente todo o percurso 

desde Mocímboa da Praia até Palma, 

reabilitando e alargando a estrada que 

liga estes dois distritos do norte de Cabo 

Delgado, agora defi nitivamente ligados 

pelo projecto de exploração de gás do 

Rovuma: com Mocímboa da Praia ser-

vindo, já, de posto avançado da logísti-

ca das multinacionais petrolíferas do 

Rovuma, e Palma anunciando-se como 

o maior centro da indústria petrolífera 

nacional, os dois distritos vizinhos vão, 

em breve, apresentar-se ao mundo como 

as mais dinâmicas praças económicas do 

Norte de Moçambique).

Policiamento em vez de 
comunicação 
À nossa chegada a Quitupo, na tarde 

de 19 de Setembro, uma Quinta-Feira, 

parecia que os aldeões já estivessem à 

nossa espera, pois mal saímos do carro, 

um grupo de homens de meia-idade se 

concentrava em nosso redor, como que a 

dar-nos cumprimentos de boas-vindas. 

Poucos minutos depois, aproximava-se-

-nos o líder da Aldeia, Abdala Salimo, 

que nos estendeu a mão, cumprimen-

tando-nos. Com ele, veio juntar-se, acto 

contínuo, mais gente e, em menos de 15 

minutos estavam ali reunidas mais de 50 

pessoas, entre mulheres, jovens, homens 

e pessoas de idade. Duas frondosas man-

gueiras, no centro da aldeia, oferecendo 

uma sombra fabulosa, são, simultane-

amente, a praça comercial e a “sala” de 

visitas de Quitupo.

 A nossa missão, como membros da Pla-

taforma da Sociedade Civil sobre Re-

cursos Naturais e Indústria Extractiva, 

incluía as seguintes organizações: Cen-

tro Terra Viva, Liga Moçambicana dos 

Direitos Humanos e SEKELEKANI.

Os aldeões, que vêm recebendo assis-

tência jurídica do Centro Terra Viva 

(CTV) desde Fevereiro deste ano, tendo 

rapidamente reconhecido, entre nós, a 

Directora Geral desta organização, Alda 

Salomão, iniciaram logo a conversa, rela-

tando o seu dia-a-dia, nos seus contactos 

com as autoridades governamentais e 

outras entidades, públicas e privadas, que 

se cruzam na aldeia, desenvolvendo dife-

rentes actividades. Lê-se, nos seus rostos, 

muita ansiedade e sede de informação…

“Já estamos habituados a receber visitas 

a qualquer hora do dia, sem pré-aviso!”, 

diz, falsamente conformado, Abdala Sa-

limo. “Os nossos chefes do governo estão 

sempre aqui. Particularmente o coman-

dante distrital da Polícia (PRM) Alfane 

César, que tem vindo a reunir connosco 

praticamente todos os dias. E parece que 

tudo piorou desde a reunião da passada 

Sexta-Feira, onde nós negamos que al-

guma vez o governo nos tivesse consul-

tado…”, acrescenta Salimo.

Seis dias antes, a 13 de Setembro, (uma 

Sexta-Feira … “dia de azar”) uma reu-

nião convocada pelo governo, em que 

participaram cerca de 200 aldeões de 

Quitupo, terá despertado ou reforçado 

sentimentos de desconfi ança das popu-

lações, relativamente aos seus direitos 

sobre a terra, por parte do governo, face 

aos planos da implantação do projecto 

do GNL na área.

Conforme foi oportunamente reportado 

pela imprensa, nessa reunião, um cam-

ponês negou ser autor de uma assinatura 

a si atribuída, aposta sobre uma acta (já 

que ele é analfabeto!), documento que 

confi rmaria o consentimento da comu-

nidade local para a implantação deste 

projecto e, em particular, para a atribui-

ção de um Direito de Uso e Aproveita-

mento de Terra (DUAT), recaindo sobre 

as suas terras (ver caixa 1). O DUAT foi 

emitido a favor da Empresa Nacional 

de Hidrocarbonetos (ENH), empresa 

pública. Os camponeses e pescadores lo-

cais, tendo-se identifi cado com a indig-

nação do suposto “signatário” do referido 

documento, levantaram-se em alvoroço, 

para o embaraço das autoridades, que te-

riam encerrado a reunião de forma algo 

abrupta. Este episódio deixou as duas 

partes com sentimentos desencontrados, 

tendo criado, nas comunidades, suspeita 

de burla, por parte das autoridades go-

vernamentais.

Assim, enquanto os camponeses locais se 

mostram tomados pelo medo, derivado 

de incerteza relativamente ao seu futu-

ro, já que são confrontados com infor-

mações inconsistentes e desalinhadas, a 

atitude das autoridades governamentais 

denota um certo embaraço e nervosis-

mo, mal dissimulado, através de acções 

policiais inusitadas, investidas sobre 

dois grupos específi cos: por um lado, os 

aldeões de Quitupo e seus líderes e, por 

outro, o grupo de agentes paralegais, que 

têm ajudado as populações a entenderem 

os seus direitos sobre a terra, à luz das 

políticas e legislação pertinentes, e com o 

apoio técnico do Centro Terra Viva.

Com efeito, se o clima era já pesado 

antes desta reunião, a mesma parece ter 

vindo a exaltar os ânimos, nomeadamen-

te junto das autoridades locais, incluindo 

ao nível provincial, em Pemba. Assim é 

que, durante três dias sucessivos (17, 18 

e 19 de Setembro) a PRM convocou, na 

Vila-Sede do Distrito, todo o grupo de 

agentes paralegais locais, para os inter-

rogar, separadamente, sobre qual teria 

sido o seu papel no clima de mal-estar 

instalado em Quitupo. “Tem sido assim 

ao longo de toda esta semana: nós não 

podemos cuidar da nossa vida; não pode-

mos fazer mais nada; somos todos os dias 

convocados para a esquadra da PRM, 

como se fôssemos criminosos!”, desabafa 

um agente paralegal. 

Por coincidência, nessas mesmas datas, 

um grupo de deputados da Assembleia 

da República, que incluía um deputado 

natural da região, escalou a Vila-Sede 

de Palma e alguns paralegais ter-lhe-ão 

informado, com detalhe, que a comuni-

dade de Quitupo nega ter sido, alguma 

vez, consultada, a respeito do projecto 

do GNL e da emissão do DUAT sobre 

as suas terras. Este facto terá inquietado 

ainda mais as autoridades governamen-

tais locais.

“O Comandate (da PRM) pergunta a 

cada um de nós, separadamente, a quem 

nós confi amos mais: se nas estruturas 

da Província e do Distrito, que tratam 

dos nossos assuntos, no dia-a-dia, ou 

nas pessoas que vêm de Maputo?”, con-

ta um agente paralegal, acrescentando: 

“Mas eu disse que tudo vem de Maputo, 

porque é lá onde as leis são aprovadas. 

E ainda lhe recordei que ele mesmo, as-

sim como o Administrador do Distrito, 

fi zeram todos, connosco, o mesmo curso 

de paralegais. Por isso eles sabem o que 

aprendemos sobre lei de terras e outros 

direitos das populações. Mas agora já 

não querem aplicar…”

Um outro agente paralegal, igualmente 

chamado para interrogatórios no Co-

mando Distrital da PRM, disse o se-

guinte:

“O agente da PRM que me interrogou, 

disse para não darmos muita importân-

cia às leis. Disse assim: sabes, nós, como 

agentes da PRM, conhecemos as leis 

contra a poluição sonora, mas nós não 

andamos por aí, mandar fechar disco-

tecas que fazem poluição sonora…al-

gumas pertencem a chefes grandes…É 

a mesma coisa com estas leis que vocês 

andam a ensinar à população…”

Urge reforçar a capacidade 
institucional de Palma e 
Mocímboa da Praia
A exploração do gás natural da bacia do 

Rovuma vai implicar a implantação do 

maior projecto económico jamais co-

nhecido em Moçambique, recaindo, de 

forma directa, sobre os distritos vizinhos 

de Palma e da Mocímboa da Praia, ainda 

que em escalas diferentes. Mocímboa da 

Praia, que já serve de centro de desdo-

bramento logístico das empresas petro-

líferas que trabalham no alto mar há vá-

rios anos, como base área das diferentes 

equipas de técnicos e gestores, vai rapi-

damente tornar-se num importante en-

treposto comercial, abastecendo Palma. 

Este, por sua vez, ao albergar a fábrica 

do GNL, deve preparar-se para receber 

entre 7 mil a 10 mil trabalhadores, nas 

diferentes fases do desenvolvimento do 

projecto, o que signifi ca a entrada e aco-

modação de mão-de-obra migrante de 

características e necessidades diferentes. 

Já na presente fase, Palma mostra sinais 

de exaustão, em termos de capacidade 

institucional, para receber e responder a 

demandas de vária ordem, que lhe che-

gam de todos os lados: dos governos cen-

tral e provincial, de empresas nacionais 

e estrangeiras, preparando-se para aí se 

estabelecerem; de organizações da socie-

dade civil, das multinacionais envolvidas 

e de pessoas singulares.

 A estrutura do governo distrital, ainda 

situada ao nível da capacidade de um 

posto administrativo, já se mostra fran-

camente aquém do nível e qualidade das 

demandas na ordem do dia, onde se des-

taca a corrida para a terra (terrenos para 

a implantação de empresas, para habita-

ção e outras infra-estruturas); organiza-

ção e gestão do movimento social comu-

nitário, derivado da abertura de estradas; 

incessantes missões de instituições de 

diferente natureza e propósitos, etc.

O governo do distrito funciona em ins-

talações modestas e asfi xiantes, aliás 

repartidas em pequenas divisões pré-fa-

bricadas. Por exemplo, no seu minúsculo 

gabinete de trabalho, sem espaço para 

receber duas pessoas ao mesmo tempo, 

a Directora Distrital de Infra-estrutura 

e Ambiente, Verónica Pangrasso, mal 

consegue arrumar a papelada que todos 

os dias recebe, de pedidos de várias cen-

tenas de hectares de terra, por parte de 

empresas e de pessoas singulares. “Todo 

o mundo quer que eu arranje terreno; 

chefes muito importantes pedem até mil 

hectares de terreno. Por seu lado, muitas 

empresas de Maputo já aliciaram cam-

poneses nas redondezas, que lhes ven-

deram os seus terrenos, ignorando que 

precisam dessa terra para as suas ma-

chambas. Aqui, a minha cabeça já está a 

prémio: quando informo que já não há 

espaço, dizem logo que sou uma corrup-

ta, que vendi os terrenos!”, desabafa.

Aliciados pela ilusão de dinheiro vivo, 

muitos camponeses já venderam a sua 

terra a pessoas singulares ou a empre-

sas, provenientes de Maputo, na Vila-

-Sede de Palma e arredores, alguns ali-

mentando a esperança de que, com a 

exploração de gás, já não vão necessitar 

das duas machambas, pois tornar-se-ão 

trabalhadores assalariados. “Tivemos de 

tomar medidas severas, travando a venda 

de terra aqui em redor”, diz a Directora 

Pangrasso. A corrida desenfreada para a 

terra bem como a emergência repenti-

na de oportunidades de negócios fazem 

antever sérios confl itos num futuro não 

muito distante, os quais, por sua vez, vão 

requerer a prontidão, não só das auto-

ridades administrativas, como também 

dos competentes órgãos de justiça, no-

meadamente uma procuradoria e um 

tribunal judicial distrital adequadamente 

preparados, em recursos humanos e ma-

teriais. Se bem que já funcione, na Vila-

-Sede de Palma, a procuradoria distrital,  

o mesmo não sucede relativamente ao 

tribunal judicial, o que signifi ca que os 

Policiar ou Comunicar com Quitupo: eis a Questão
P or Tomás Vieira Mário (texto e fotos)
tomas.mario@tvcabo.co.mz

processos de Palma, após dias de acumu-

lação, são transportados para o tribunal 

distrital de Mocímboa da Praia, aonde 

são tramitados…a seu tempo! O Estado, 

através dos seus diferentes órgãos, deverá 

mobilizar-se, rapidamente, para colocar 

Palma e Mocímboa da Praia à altura dos 

desafi os que já se anunciam!

Na Quinta-Feira, dia 19 de Setembro, o 

Comandante da PRM tinha convocado 

uma reunião geral com todos os agentes 

paralegais de Palma. Curiosos em saber 

quais seriam as razões ou assuntos a se-

rem abordados, decidimos seguir com o 

grupo, até ao comando distrital da cor-

poração.

A reunião havia sido marcada para as 

8horas; contudo o comandante apenas 

chegaria ao comando distrital por volta 

das 11 horas. Durante a longa espera, 

íamos ouvindo mais histórias da “mobi-

lização política” da PRM. “A mim disse-

ram-me o seguinte: vocês não podem le-

var o povo muito a sério: o povo é como 

uma criança: de repente ela chora, e você 

pensa que tem fome: não tem fome; só 

quer chamar atenção…”

Território de… “dono”
Entretanto, ao dar-se conta que havia 

muitas pessoas ali aglomeradas – in-

cluindo a nossa equipa - o comandante 

da PRM mandou informar que, afi nal, o 

encontro não era com ele, mas sim com o 

Administrador. Contudo, no dia anterior 

o Administrador mostrara-se indispo-

nível a receber a nossa equipa, alegando 

sobrecarga de agenda, apesar de que o 

pedido de audiência havia sido feito com 

uma semana de antecedência.

Quando o Chefe de operações do Co-

mando Distrital trouxe o recado de que, 

afi nal, o encontro com os agentes pa-

ralegais era com o administrador e não 

com o comandante, a nossa equipa pediu 

para, ainda assim, ir cumprimentar o Co-

mandante, pedido aceite, pouco depois. 

No encontro, a Directora Geral do CTV 

manifestou a sua indignação por ter sido 

levada até ao comando distrital, às 6 ho-

ras da manhã, no dia 20 de Agosto, es-

coltada desde a casa aonde se encontrava 

hospedada, por três agentes da PRM, 

dois dos quais levando armas de guerra, 

do tipo AK 47. 

O Comandante da PRM disse que o 

incidente ocorreu na sua ausência e que, 

provavelmente, os agentes da PRM re-

ceberam a missão de a interceptarem, 

quando regressavam de outras missões, 

mais delicadas, daí que levassem armas 

de guerra…. Contudo, acrescentou o 

Comandante, ninguém sabia o que a 

Directora Geral do CTV estava fazendo 

em Palma, pois ela não se houvera apre-

sentado ao Comando da PRM, quando 

chegou à Vila, três dias antes… “É bom 

sempre vir apresentar-se; mesmo a se-

nhora Ana Magaia (conhecida actriz 

moçambicana) que esteve cá de serviço, 

veio primeiro apresentar-se aqui no meu 

gabinete…”, sublinhou o comandan-

te, justifi cando: “É que, se lhe acontece 

qualquer coisa…nós não vamos saber 

como protegê-la”.

Relativamente aos contínuos actos de 

assédio e controlo policial sobre a co-

munidade de Quitupo e sobre os agen-

tes paralegais, o Comandante distrital 

da PRM disse que os mesmos apenas se 

destinam a “harmonizar a informação” 

em circulação em Palma, e prevenir a sua 

deturpação por pessoas de má fé ou com 

agendas (políticas) ocultas…

Com efeito, o esforço de controlo de vi-

sitas “estranhas” parece generalizado, até 

junto do governo provincial, em Pemba, 

pois parece lei que qualquer organiza-

ção nacional apenas pode trabalhar em 

Cabo Delgado, se for portadora de uma 

credencial de um determinado Minis-

tério em Maputo, ou de autorização do 

Governo Provincial, não sendo, portanto, 

sufi ciente, a legalidade da organização, 

comprovada pela publicação dos respec-

tivos estatutos, no jornal ofi cial do gover-

no - o Boletim da República!

“Precisamos pedir licença quando en-

tramos em casa de dono…”, teria dito 

a Secretária Permanente Provincial de 

Cabo Delgado, Lina Portugal, na célebre 

reunião pública de 13 de Setembro, ao 

comentar sobre o interrogatório policial 

à Directora Geral do CTV.

“Pergunto-me se não haverá pessoas 

com saudades das Guias de Marcha de 

outros tempos…”, ironizou um membro 

da nossa equipa.

Entretanto, em Quitupo as orientações 

da PRM foram muito “claras”: a co-

munidade deve ter muito cuidado com 

“pessoas que trazem veneno de Maputo”; 

porque estas pessoas apenas querem “se-

mear confusão e colocar as populações 

contra o governo”, relatava um ancião, no 

breve encontro mantido debaixo de uma 

agradável sombra de mafurreira. 

 “Agora estamos a pedir a todos – go-

verno, empresas, Comandante da PRM 

– para nos avisarem das suas visitas, pelo 

menos três dias antes, porque já nem 

conseguimos ir à machamba ou pescar”, 

desabafava o Chefe da Aldeia, Abdala 

Salimo.

Segundo relata a comunidade de Qui-

tupo, “qualquer pessoa” que ali chega, 
representando o governo ou outras ins-
tituições, procura mobilizar a população 
no sentido de “…esquecer o passado e…
olhar em frente”. Na interpretação da 
comunidade “esquecer o passado” signi-
fi ca nunca mais pedir explicações sobre 
como, e a quem o governo atribuiu um 
DUAT sobre as suas terras, na base de 
uma consulta comunitária, aparente-
mente simulada… 
“Mas nós queremos saber como é que 
foi tudo feito; porque temos medo de 
sermos daqui retirados de um dia para 
o outro, sem mais nem menos”, afi rma 
Fumassani Sumaila Msena, um residente 
local, recordando o que já sucedeu com 
suas machambas: “Quando quiseram 
abrir uma pista, para os seus helicópte-
ros, não falaram com ninguém. Chega-
ram aqui e abriram a pista, derrubando 
nossos cajueiros e plantas de mandioca. 
Quando perguntámos, afi nal o que se 
passa, ninguém quis dar explicação. Dias 
depois, regressaram com papéis e dis-
seram aos donos das machambas para 
assinarem, e depois deram-lhes algum 
dinheiro, dizendo que estão a pagar pelos 
cajueiros que derrubaram. Mas eles é que 
marcaram o preço de tudo… Nós contá-
mos tudo ao Secretário Permanente do 
Distrito, mas…nada aconteceu”.
Uma mulher de meia-idade, que se man-
teve calada ao longo de toda a conversa, 
amamentando o seu bebé, levantou a voz 
no meio da conversa dominada por ho-
mens e disse: “ a polícia perguntou quem 
são as pessoas de Quitupo que costu-
mam acomodar a Dra. (Alda Salomão) 
ou costumam dar-lhe de comer”. 
Depois de umas risadas secas, um mem-
bro da nossa equipa disse, sussurrando: 
“pelo curso dos acontecimentos aqui, re-
ceio que da próxima vez que cá viermos, 

encontremos instalada uma brigada da 

FIR (Força de Intervenção Rápida), exi-

gindo credenciais para quem queira vi-

sitar Quitupo… como sucede em Tete”. 

Olhei-o fi xamente e encolhi os ombros, 

sem qualquer comentário.

Vista geral da Aldeia de Quitupo 1

Encontro com alguns camponeses e pescadores

As alegações de alguns camponeses de Quitupo, 

feitas em reunião pública com o governo, segun-

do as quais as assinaturas a eles atribuídas, apos-

tas sobre supostas minutas de consultas comuni-

tárias, eram falsas, podem consubstanciar infracções graves, 

quer à luz da lei, quer à luz da ética da administração pú-

blica. Uma consequência imediata, de natureza política, é a 

erosão da confi ança da comunidade ao governo, enquanto 

entidade protectora e defensora dos seus legítimos direitos. 

E, à luz do direito, este facto poderá acarretar consequên-

cias sérias, incluindo a anulação do próprio DUAT, se fi car 

provado que este documento foi emitido com fundamento 

em falsas consultas, acto que confi guraria vício social grave, 

na forma de fraude.

Contudo, este não é o entendimento do governo, o qual 

reafi rma que as minutas resultam de consultas genuínas, 

das quais os camponeses apenas podem ter-se …esquecido. 

Ora, sendo a sua terra o bem mais precioso de que dispõem, 

a hipótese dos camponeses terem-se esquecido de uma con-

sulta sobre a transferência dos seus direitos sobre este seu 

recurso estratégico, para uma empresa, apenas poderá ser 

considerada em condições como as seguintes: ou, de forma 

deliberada, os agentes do estado transmitiram informação 

errónea ou incompleta aos camponeses, induzindo-os a 

consentirem a respeito de algo diverso – o que confi gura 

má fé – ou a consulta foi reduzida a mera formalidade legal 

e burocrática, sem qualquer preocupação genuína em pro-

videnciar às comunidades toda a informação indispensável 

para a expressão de um consentimento informado, parte da 

licença social necessária para a sustentabilidade do próprio 

empreendimento. 

Com efeito, tratando-se de consulta pública comandada 

pela Administração Pública, e sabida a posição privilegiada 

desta, de detentora da informação fundamental atinente à 

mesma consulta, constitui seu dever, à luz da lei e da ética 

pública, providenciar todas as condições necessárias a uma 

consulta honesta e genuína.

Nessa óptica, uma condição primária para que uma con-

sulta traga resultados que refl ictam a genuína vontade do 

consultado, é que este esteja na posse de toda a informação 

relevante, o que nos remete para o princípio do direito à 

informação, enfaticamente colocado pela Constituição da 

República e, de forma reiterada, pela legislação sobre a terra 

e sobre o ambiente.

Na mesma linha, é também dever Administração Pública 

criar todas as condições necessárias para que o consultado 

exprima a sua opinião de forma livre e espontânea, fora de 

qualquer tipo de coacção, directa ou indirecta, ou de ten-

tativas de aliciamento, explícitas ou implícitas. “No dia da 

consulta, nós até vos oferecemos camisetas com o logo da 

ENH, lembram-se? “ – dizia aos camponeses um repre-

sentante desta empresa, na reunião de 13 de Setembro, em 

Quitupo.

A fi nalidade primordial deste processo é obter a mani-

festação livre e adequadamente informada da vontade da 

comunidade alvo da consulta, como um processo funda-

mental com, pelo menos, dois propósitos: por um lado, 

obter licença social para o projecto e, por outro, criar na 

comunidade sentimento de autoria sobre os processos de 

desenvolvimento que afectam as suas vidas, princípios tam-

bém fundamentais, no quadro da responsabilidade social 

empresarial.

O princípio do consentimento informado no 
quadro das consultas comunitárias
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À medida que fui lendo 

o artigo do meu colega 

Machado da Graça, que 

publicou na sua coluna a 

Talhe da Foice no SAVANA do 

dia 27 de Setembro último, em que 

tentou provar que as contas que eu 

fi z e com que provo que o custo dos 

helicópteros com que o Presidente 

Armando Guebuza tem feito as 

Presidências Abertas não custam 

afi nal tanto assim como se tem pro-

palado, fi quei, sinceramente, sem 

saber se devia rir ou chorar. 

Para começar, diz essa explicação 

matemática que fi z através dum 

artigo que publiquei a 18 de Se-

tembro último, era como sempre 

em defesa dos que, segundo ele, me 

pagam, o que é uma acusação que 

lhe atinge também retroactivamen-

te, porque tal como eu, ele também 

trabalhou toda a sua vida para o 

mesmo patrão a quem eu trabalho 

agora, que é o Estado moçambica-

no. 

Ora, será que quando escrevia ar-

tigos na altura em que era jornalis-

ta da Rádio Moçambique, era um 

mero exercício de agradar os que 

o pagavam então? Porque será que 

quando sou eu que escrevo é para 

agradar os que me pagam? E agora 

que ele também continua a escre-

ver será em troca do pagamento 

de quem…será já para os que são 

contra o Governo moçambicano, 

já que quase todos os seus artigos, 

para não dizer todos, são anti Fre-

limo, anti Governo e mesmo anti 

Guebuza?  

Creio que o colega Machado se 

lembra muito bem, que o jornalis-

mo que eu aprendi, e que pratiquei 

com a sua ajuda em tanto que meu 

colega mais velho em idade e na 

profi ssão, é de nos cingirmos aos 

factos e à verdade apenas. É o que 

fi z no artigo em que explico o custo 

do aluguer de um helicóptero. 

Antes de escrever esse artigo, con-

sultei peritos e fui aos sites da In-

ternet, e em todos disseram o que 

custa por hora de trabalho e não 

quando está em terra. Mas para 

tentar ganhar a razão que não tem, 

e fazer valer a sua tese, fez as suas 

contas com base num dia de 24 

horas. Que helicóptero é esse que 

fi ca a voar 24 horas, sem que venha 

à terra repousar e ser submetido a 

uma manutenção? E com que mas-

sa são feitos os seus pilotos, para te-

rem de trabalhar durante 24 horas 

sem descansar e nem dormir. Será 

que o meu colega Machado se es-

queceu da divisão básica do dia do 

trabalho, que preconiza 8 horas? O 

próprio Presidente Guebuza é um 

ser humano como nós, e por isso 

mesmo tem o dever sim de traba-

lhar durante 8 horas e não 24.

Caro Machado, a regra dos ´´três 

oitos´´, aplica-se para nós todos, in-

cluindo aos pilotos. Eles só podem 

trabalhar 8 horas, descansar outras 

8 horas e dormir outras 8. Não 

vale fazer as suas contas na base 

de 24 horas. O que prova que as 

suas contas são muito exageradas, 

é que o valor de US$2.592.000,00 

que apresenta como sendo o que de 

facto custa o aluguer dos seis heli-

cópteros em 45 dias, na verdade é o 

que pode custar a compra de todos 

os seis helicópteros, porque cada 

um deles custa entre 300 a 400 mil 

dólares. 

Para confi rmar o custo do aluguer 

como da compra, aconselho-o a 

consultar peritos ou mesmo a In-

ternet, e para tanto basta inscrever 

no Google as frases ´´quanto cus-

ta o aluguer dum helicóptero´´ e 

´´quanto custa a compra dum he-

licóptero´´, que verá que as minhas 

contas são correctas ou pelo menos 

estão mais próximas disso. Verá que 

o aluguer do tipo das que se usam 

nas Presidências Abertas custa de 

facto 400 dólares por hora de tra-

balho, e para a sua compra, custaria 

entre 300 a 400 mil dólares. 

É curioso que já no tempo do Pre-

sidente Joaquim Chissano,  o caro 

colega Machado foi um dos que es-

teve também muito contra as suas 

viagens ao estrangeiro, alegando 

que eram um dispêndio desneces-

sário do dinheiro do Estado. 

Uma vez mais, eu investiguei e 

escrevi um artigo, em que indica-

va que em pelo menos três dessas 

viagens que ele havia feito, havia 

conseguido obter donativos que as-

cendiam a US$200 milhões, quan-

do para fazê-las nem havia gasto 

US$300 mil dólares (sim, USD300 

mil!!!) 

Ora, será que era um desperdício de 

dinheiro gastar 300 mil dólares para 

ir obter US$200 milhões?  Sincera-

mente, reitero que sempre que leio 

as suas colunas, muitas delas dão-

-me a sensação de que são de quem 

é contra tudo o que nos pode levar 

ao bem-estar e à prosperidade. Isto 

porque foi graças a esse dinheiro 

que o nosso heroico e corajoso Pre-

sidente Chissano foi pedindo por 

esse mundo fora, que nos resgatou 

do abismo a que como povo havía-

mos sido impiedosamente atirados 

pela guerra da Renamo. 

gustavomavie@gmail.com

Quando os Chefes de Estado e de Governo da União Africana se 

reunirem este fi m-de-semana em Addis Abeba, para a cimeira ex-

traordinária da organização, terão como principal ponto da agen-

da deliberar sobre o seu futuro relacionamento com o Tribunal 

Penal Internacional (TPI).  

A União Africana tem manifestado nos últimos tempos a sua inquietação 

face à percepção generalizada de que o TPI tem centrado as suas acções 

sobre dirigentes africanos, num gesto que a organização considera de apli-

cação selectiva do sistema penal internacional. 

Os casos mais notórios que provocaram as inquietações da União Africana 

têm a ver com um mandado de captura emitido pelo TPI, a mando do 

Conselho de Segurança das nações Unidas, contra o Presidente Omar El 

Bashir do Sudão, e contra o actual Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, 

e o seu Vice-Presidente William Ruto.

O caso contra El Bashir resulta das responsabilidades que lhe são impu-

tadas sobre a actuação das milícias dos Janjaweed nos massacres a civis 

inocentes ocorridos durante a guerra civil em Darfur, no Oeste do Sudão. 

Kenyatta e Ruto são responsabilizados como agentes instigadores dos 

massacres que tiveram lugar no Quénia, depois das eleições de 2007, e que 

resultaram na morte de pelo menos 1 200 civis.

Apesar de serem apenas 34, de um total de 54 estados africanos que assi-

naram o Estatuto de Roma, que criou o TPI, os líderes africanos decidi-

ram em bloco, na sua última cimeira em Junho, boicotar aquele tribunal 

internacional caso o pedido para a anulação dos julgamentos de Kenyatta 

e Ruto não seja aceite. Apenas o Botswana demarcou-se desta decisão 

colectiva da União Africana, reiterando o seu apoio ao Tribunal.  

Ruto encontra-se actualmente a responder perante o TPI em Haia. A au-

diência de Kenyatta está programada para o próximo mês de Novembro.

Apesar da União Africana parecer estar a agir em bloco e no interesse 

colectivo dos países africanos, há pelo menos dois grupos distintos a iden-

tifi car na posição africana contra o TPI.

O primeiro consiste de um pequeno grupo de líderes africanos que 

oportunisticamente pretendem aproveitar-se de reivindicações genuínas, 

apoiando a retirada em bloco como forma de evitar que eles próprios ve-

nham futuramente a ser acusados dos crimes que têm estado a cometer 

nos seus países. 

O segundo grupo é composto por aqueles que de forma genuína acreditam 

que o TPI não tem demonstrado interesse em exercer o seu mandato fora 

do continente africano. Este grupo parece também estar a agir com base 

na convicção de que submeter a julgamento os dois principais dirigentes 

do governo queniano poderá provocar a paralização da governação do país, 

numa altura em que este parece ter conseguido regressar à estabilidade.

Desde a sua criação em 2002 que o TPI sempre esteve rodeado de contro-

vérsia. Por exemplo, ao aceitar a posição dos Estados Unidos de que os seus 

cidadãos estão excluídos da jurisdição do Tribunal, tornou-se fragilizado e 

abriu fl ancos para que regimes totalitários e desrespeitadores dos direitos 

civis dos seus cidadãos se juntassem para tentar descredibilizá-lo. 

Nestas circunstâncias, quem sai a perder é a justiça internacional. São as 

vítimas inocentes de regimes totalitários que não oferecem condições de 

acesso à justiça  aos seus cidadãos, nos seus próprios países. Por isso, mes-

mo com as suas imperfeições, o TPI permanece ainda a única garantia de 

recurso à justiça para cidadãos impedidos de a aceder nos seus próprios 

países. 

No caso do Quénia, o TPI precisa de reavaliar a sua posição. Os dois 

acusados não eram dirigentes governamentais na altura em que eles terão 

cometido os seus alegados crimes, pelo que a sua situação não pode ser 

comparada com a de indivíduos que valendo-se do poder do Estado te-

rão deliberadamente provocado tumultos só com o único propósito de se 

manterem no poder. Para além disso, é importante respeitar o facto de que 

apesar das acusações que pesam sobre eles, o povo queniano demonstrou 

a sua confi ança neles, como fi cou provado com a sua vitória nas últimas 

eleições, em Abril deste ano. 

 Por isso, no caso queniano, o TPI precisa de moderar a sua intransigência 

e agir com cautela para não provocar uma nova crise e permitir o escalar 

das hostilidades — algumas delas oportunistas — contra si mesmo.

Por seu lado, os líderes africanos reunidos este fi m-de-semana em Addis 

Abeba não devem permitir que sejam usados pelos entusiastas da violência 

e da má governação no seu seio, para de forma abusiva se aproveitarem 

da delicada situação em que se encontra o Quénia, e porem em causa um 

mecanismo internacional de justiça que é a única tábua de salvação para as 

vítimas de graves violações dos direitos humanos. 

Eles não devem aceitar serem usados e instigados a deitarem fora o bebé 

com a água suja.  

As “contas” de Machado da 
Graça são de longe irrealistas

TPI: Não deitar fora o 
bebé com a água suja 
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Marques, etc. Ser de um desses clubes 

era quase anti patriótico, saudosista, 

assimilado! Eh pá, deixa lá os gajos fa-

larem. Eu quero ver bom futebol. Mo-

çambola? Ok, mas bom futebol está na 

Europa. Como assim, se lá está cheio de 

jogadores africanos?! Sim, mas vão fi car 

bons lá!!! Aqui matéria-prima, lá traba-

lham a nossa matéria-prima. É verdade, 

sim. Mas os melhores de mundo ou são 

brasileiros, espanhóis, franceses, portu-

gueses, e outros. Não há racismos nessas 

nomeações, Sitoe? Hummm, desconfi o. 

Xiposse contesta, Chefe Sitoe, você já 

foi lá na Europa? Nessa coisa do fu-

tebol, sim pode haver o que você fala, 

mas Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, 

Romário todos começam por R, e são 

negros. Humm não há makumba com 

essa desses nomes começarem por R. 

Ahh é verdade George Whea (melhor 

jogados da FIFA em 1995), lembras-te. 

Yá, aquele sim, aumentava a nossa auto-

-estima de africanos. Mas deixa lá. Essa 

coisa de um moçambicano ser criticado 

por gostar de um clube estrangeiro já 

está liberalizado. Mas não há maka, eu 

sou um torcedor dos mambas, ganhan-

do ou perdendo, não há problema, Isso 

sim, adianta Sitoe, isso é ser patriota!

Conversa 2: Educação
Dois funcionários superiores do Estado 

conversam. Tito, diz para o seu ami-

go Fungulamaso, tenho o meu fi lho a 

estudar na escola portuguesa. Eu não, 

diz Tito, a minha fi lha está numa uni-

versidade privada. Tito diz, quero dar 

uma boa instrução ao meu fi lho. Eh 

pá, mas lá na escola dos tugas meu fi -

lho aprende os rios da tuga e nem sabe 

onde está o Lúrio. Enfi m, não há bela 

sem senão. No tempo colonial, como eu 

aprendei, também era assim, diz Fun-

gulamaso proibimos isso, pusemos os 

nossos programas e agora os moçambi-

canos aprendem os nossos rios. Calma 

OPINIÃO

carlosserra_maputo@yahoo.com

http://www.ofi cinadesociologia.blogspot.com

345Tanto quanto eu sai-

ba, há muitos estados 

negros que não com-

preenderam porque é 

que Samora Machel assinou 

o Acordo de Nkomati, com o 

regime do Apartheid da Áfri-

ca do Sul.

O argumento era como é que 

o Samora, vizinho da África 

do Sul, a condenar o regime 

de Apartheid, vai assinar um 

acordo com esse mesmo regi-

me.

O Samora respondeu: “faço 

tudo isto para parar com o so-

frimento do meu povo”.

Um dos oponentes mais extre-

mistas desse acordo era o pre-

sidente do ex-Zaire, Mobutu 

Sese Seko, amigo pessoal de 

Samora Machel.

Um pouco depois da assinatu-

O que se aprende nas viagens 
ra do Acordo de Nkomati, Samora 

Machel foi pessoalmente ao Zaire. 

Presumo eu que a visita tinha por 

objectivo explicar ao Mobutu por 

que é que tinha assinado o acordo 

com o regime de Apartheid.

Estávamos em 1984, Samora le-

vou consigo uma grande equipa 

de jornalistas entre os quais estava 

eu, mas estava também Elias Cos-

sa, pela Agência de Informação de 

Moçambique, Mia Couto, Sulei-

mane Kabir e personalidades qui-

tais.

Depois do Zaire, atravessámos o 

rio e fomos ao Congo Brazaville de 

Denis Sassou-Nguesso.

Boas conversas com jornalistas zai-

renses e congoleses, whisky, cerveja, 

vinho, e carne e boa kwassa kwas-

sa, a viagem no Iate de Mobutu ao 

longo do rio para ir visitar a terra 

natal dele chamada Lisala.

E a “sacanisse” de Samora que 

mandou um ajudante de cam-

po dele chamar Elias Cossa 

e Fernando Manuel para ir a 

suite onde estava com Mobutu 

para fazer uma pergunta única 

a Mobutu.

“O senhor presidente está de 

acordo com o acordo de Nko-

amti ou não está. Se ele disser 

não, perguntem porquê. Se ele 

disser sim, acaba a entrevista”.

Fomos à cabine presidencial 

eu e Elias Cossa, onde Samora 

estava sentado ao lado de Mo-

butu a pentear seu cabelo curto 

e nós colocámos a pergunta.

O senhor está ou não está de 

acordo com o Acordo de Nko-

mati? 

Mobuto olhou para nós e res-

pondeu: “je suis d’accord”.

A entrevista acabou. 

João Mosca

Os discursos e alguns escritos 

interpretam de forma diferen-

ciada o sentido do conceito 

patriotismo. O saudosismo é 

muitas vezes aplicado como forma de 

contestação ou de insinuação para se 

evitar a utilização de outros conceitos 

não referidos abertamente. Regra ge-

ral, esses discursos e escritos pecam, na 

opinião do autor, por serem arrogantes, 

extremamente pobres do ponto de vista 

analítico e terem, muitas vezes, na pers-

pectiva dos seus escribas, o objectivo de 

ridicularizar outros cidadãos. Este texto 

não pretende abordar as epistemologias 

dos conceitos apontados nem os con-

textualizar na realidade moçambicana. 

Pretende-se somente apresentar con-

versas imaginárias, embora baseadas 

em factos reais, que envolvem esses dois 

conceitos. 

Conversa 1: Futebol
Dois amigos, Sitoe e Xiposse estavam a 

ver o jogo Real Madrid – Manchester 

United, num bar. O primeiro vestia a 

camisola do Benfi ca (SLB) e outro do 

Porto (FCP). Animados, com umas 

cervejas bebidas, conversavam sobre 

futebol. Sabe Sitoe, esses nossos mam-

bas deixam-me triste. Já não mordem, 

já não têm veneno para matar um jogo. 

Não contribuem para a nossa auto-

-estima. Em vez de mambas deviam 

ser chamados de minhocas. De repente, 

Xiposse pára e grita, goloooo do Real!!! 

Mais uma cerveja pede ao empregado 

do bar. Mas afi nal, questiona Sitoe, 

você é do Porto ou do Real? Sou do 

Porto e do Real!!! Eu sou do glorioso, 

diz Sitoe. Sim, já vi, com essa camiso-

la, só ….pode!! Eh pá, mas dizem que 

isso é saudosismo, temos que ter um 

clube nacional. Lembras-te, até houve a 

obrigação de mudar os nomes. Havia o 

Benfi ca da Beira, Sporting de Lourenço 

Podemos considerar dois 

tipos de luta antico-

lonial: o nacional e o 

social.

No primeiro tipo, o funda-

mental é libertar um país do 

jugo colonial exercido por uma 

potência estrangeira, manten-

do, porém, intactas, as relações 

sociais de produção e de distri-

buição pelas quais se exerce o 

colonialismo. O resultado fi nal 

é a mera substituição dos ges-

tores estatais estrangeiros pelos 

gestores estatais nacionais. 

No segundo tipo, o fundamen-

tal é libertar duplamente um 

país, seja do jugo colonial, seja 

do jugo das relações sociais de 

produção e distribuição vigen-

tes. Por outras palavras: não se 

trata apenas de substituir o co-

lonizador no interior de uma 

mera substituição cosmética, 

mas, também, o sistema social 

por ele produzido, tendo em 

vista um modelo de produção 

e de reprodução da vida mais 

solidário, menos injusto. Fun-

damentalmente, importa tanto 

descolonizar as mentes quanto 

“desocializar” o colonialismo. 

Lutas anticoloniais

lá, replica Tito, meu fi lho também é 

moçambicano! Yá, responde resignado 

Fungulamaso. Você, continua Fungu-

lamaso, não vê que os camaradas que 

podem, quase todos têm os fi lhos a es-

tudar lá fora? Até licenciaturas, quando 

há aqui 45 universidades, veja lá, como 

avançámos. Ahh não, se eu puder meu 

fi lho vai estudar lá fora. Eu não sou 

hipócrita, digo que lá fora o ensino é, 

em geral, melhor. Quando voltar, o meu 

fi lho vai concorrer melhor, vai melhor 

contribuir na luta contra a pobreza, diz 

Fugulamaso. Muitos desses que falam 

da qualidade do ensino em Moçambi-

que, não sei quantas universidades, etc., 

têm os fi lhos a estudar no estrangeiro. 

Eu não sou hipócrita. E não sou me-

nos patriota por isso. Nem saudosista. 

Quero apenas o melhor para o meu fi -

lho. O que achas Tito? Tens razão, mas 

os chefes falam outra coisa. Pois, replica 

Fugulamaso, falam, mas muitos fazem o 

que não dizem. E, neste caso, às vezes, 

são os próprios que dizem que o ensino 

em Moçambique tem qualidade, que 

mandam os fi lhos estudar lá fora, rema-

ta Fungulamaso.

Conversa 3: Entre 
moçambicanos
Um grupo de moçambicanos em Ber-

lim, desde princípios da década de oi-

tenta, organizou um jantar para con-

versar com um amigo de longa data, 

chegado recentemente de visita. Olá 

amigo Tivane (conhecido entre os 

amigos como o Nhamossoro), quando 

chegaste? Ontem respondeu. Depois de 

um bom jantar com boa cerveja alemã, 

a conversa foi assim: Então, Tivane, 

como está Maputo? Bem, estamos em 

processo do desenvolvimento. Mui-

tos investimentos estrangeiros, muita 

mola, negócios, oportunidades para os 

moçambicanos. E tu?, perguntam os 

emigrados. Eu tenho os meus negó-

cios, não me posso queixar. Mas estás 

na política ou nos negócios?, pergunta o 

moçambicano residente em Berlim, que 

já assumiu o que é isso de democracia e 

transparência. Eh pá, responde Tivane, 

um pouco embaraçado. Temos que fa-

zer pela vida e, no Estado, como devem 

imaginar, não se ganha muito dinhei-

ro, embora eu seja dirigente e tenha as 

mordomias correspondentes. Mordo-

mias???, quase em uníssono por parte 

dos moçambicanos vivendo em Berlim. 

Sim, mordomias, replica Tivane, diri-

gente tem que ter condições condignas. 

Ahhhhhh!!! exclamam os outros.

E vocês como estão? Macuácua assume 

a dianteira e, em jeito de porta-voz, diz. 

Estamos bem. Temos trabalho, nossos 

fi lhos têm boas escolas, seguro de vida, 

segurança social, bons serviços de saú-

de, bom transporte público e barato. 

Alguns de nós, para facilitar as nossas 

vidas, adquirimos a nacionalidade ale-

mã. Qual o mal nisso, adianta, o que 

importa é que os cidadãos se sintam 

benefi ciados. Mas Tivane, continua 

Macuácua, a terra em primeiro lugar, 

não esquecemos, falamos as nossas 

línguas, comemos as nossas comidas e 

dançamos marrabenta. Transmitimos 

estas coisas aos nossos fi lhos. Mas infe-

lizmente para adquirir a nacionalidade 

aqui, tivemos que prescindir da mo-

çambicana.

O quê?, reage Tivane, um pouco alte-

rado. Isso não é ser patriota. Agora fala 

Sitoe, o alemão de origem moçambica-

na: patriotas? Aqui sempre defendemos 

e promovemos o nome de Moçambi-

que. Somos trabalhadores exemplares e 

bem-sucedidos, fazemos reuniões entre 

nós para conversar sobre a nossa terra, 

temos os nossos mecanismos de solida-

riedade, vamos periodicamente a Mo-

çambique, mandamos dinheiro para as 

nossas famílias, e vens aqui dar lições de 

patriotismo? Sim, porque vocês já não 

são moçambicanos, renunciaram, são 

traidores às causas da pátria, retorquiu 

Tivane. Um outro, vivendo em Dres-

den, acrescenta: Tivane, sim eu tenho 

a nacionalidade alemã, é uma questão 

de papel para facilitar a nossa vida. 

Pior são os teus colegas, lá em Maputo, 

como tu, que têm nacionalidades dife-

rentes e estão vivendo no país, benefi -

ciando-se das merdomias, isso mesmo, 

merdomias, não mordomais, à custa dos 

impostos e da cooperação. E quando se 

lhes pergunta sobre a nacionalidade es-

condem a verdade.

O jantar acabou apressadamente. Um 

dos alemães (realmente moçambicano), 

depois de Tivane se ter despedido, co-

menta. Mhu tsike. A nga ce na suka a 

tikwene dzake ce a lava khu dondzisa 

swake la! Hi taya pambhene ni vutomi 

hi ngue tsike khu va mamosambikhano. 

A futsekhe yene! (Tentativa de tradu-

ção: Eh pá deixa lá o gajo. Nunca saiu 

lá da terra e vem dar lições aqui. Va-

mos continuar a nossa vida e seremos 

sempre moçambicanos. Merda para o 

gajo!). Deram bem a alcunha, Nhamos-

soro!

Como se pode observar, são assuntos 

e conversas de todos os dias. Pode-se 

referir que aquele moçambicano que 

gosta do Real Madrid, o pai que quer 

boa formação para o seu fi lho matri-

culando-o numa escola estrangeira em 

Moçambique ou estudando no estran-

geiro, o residente na Alemanha com 

nacionalidade alemã, não são patriotas. 

São saudosistas quando se recordam do 

Benfi ca da pantera negra (Eusébio) e 

do monstro imortal (Coluna)? Se são, 

então, muitos da elite moçambicana são 

não patriotas e saudosistas. E hipócritas 

também.

Muitos outros exemplos, porventura 

mais evidentes/eloquentes, poderiam 

ser utilizados. Como por exemplo, as 

palavras “mão externa”, a “mando de 

alguém”, “genuínos”, “distraídos” após-

tolos da desgraça e tantos outros. Final-

mente apenas sugerir que os discursos e 

os escribas devem assumir que estamos 

em 2013. Como diz o velho ditado, “O 

tempo passa depressa e às vezes não nos 

apercebemos”. Não é? É preciso estu-

dar, ler, ser tolerante e mente aberta 

para compreender a complexidade das 

realidades e, sobretudo, compreender o 

outro e aceitar a imagem que os outros 

têm de nós.

Não patriotas e saudosistas
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Por Machado da Graça

Em vez de se aclararem, as águas em que navega 

a questão da aquisição dos barcos em França 

parecem cada vez mais turvas.

Senão, vejamos:

Em França, em Setembro passado, foi anunciado que 

Moçambique tinha encomendado a uma empresa de 

construção naval, a CMN, 30 navios. O anúncio foi 

feito por Iskandar Safa, um dos principais accionistas 

da empresa, de nacionalidade pouco clara. Nasceu no 

líbano, tem os seus negócios em França e diz-se que 

é, também, possuidor de um passaporte cabo-verdea-

no. Tem manchas pouco claras no seu passado.

No mesmo momento, Iskandar afi rmou que o acordo 

com Moçambique incluia mais outros navios a serem 

construidos na Alemanha e no Abu Dhabi. De resto, 

a CMN pertence ao grupo Abu Dhabi MAR, presi-

dido por Ahmed Al Marac.

No momento do anúncio disse-se que estiveram 

presentes três ministros franceses mas a notícia não 

referia a presença de nenhum moçambicano. No en-

tanto, sabe-se agora que o nosso Ministro das Finan-

ças, Manuel Chang, assinou o contrato por parte de 

Moçambique. Este mesmo ministro veio, mais tarde, 

a público dizer que Moçambique não investiu nada 

neste negócio, sendo apenas avalista da empresa pri-

vada compradora dos barcos. No entanto, nas fotos 

do acontecimento é ele o único moçambicano pre-

sente. Não será estranho que o contrato seja assinado 

pelo avalista e não pelo comprador? Será que pode-

mos ter acesso ao contrato?

Os barcos a comprar foram descritos como: 24 trai-

neiras, para a pesca de atum, três barcos de patrulha 

de 33 metros e outros três barcos de patrulha de 45 

metros.

Como comprador disto tudo aparece uma empresa, 

acabada de criar, a EMATUM. Sendo uma empresa 

dita privada, levanta-se, desde já, a questão de ter-

mos uma empresa “privada” a comprar seis barcos de 

guerra. Já chegámos a esse ponto de privatização do 

Estado? Também será essa empresa “privada” que vai 

comprar o armamento para os barcos, cuja aquisição 

foi anunciada pelo vice-Ministro dos Negócios Es-

trangeiros, Henrique Banze?

Mas, depois, olha-se melhor para essa empresa “pri-

vada” e descobre-se que os seus donos são o IGEPE 

(Instituto de Participações do Estado), a Emopesca 

e o GIPS, em que são preponderantes os Serviços 

Sociais do SISE (Serviço de Informação e Segurança 

do Estado). Portanto trata-se de uma empresa “pri-

vada” em que os donos são todos partes do Estado.

O custo indicado é de 300 milhões de Euros e o fi -

nanciamento é feito através do lançamento público 

de obrigações, através de dois bancos europeus (BNP 

Paribas e Credit Suisse). Aos compradores das obri-

gações promete-se um juro anual de 8,5%, durante 

sete anos. Não foi divulgado quanto recebem os dois 

bancos pela sua intervenção neste negócio, mas serão, 

obviamente, mais despesas signifi cativas a pesar so-

bre os proprietários moçambicanos da EMATUM, 

isto é, em última análise, nós próprios.

Para aumentar a confusão, o vice-Ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros veio a público declarar que o di-

nheiro da compra foi através de um empréstimo feito 

por um país que não nomeou. Como é que isso joga 

com as tais obrigações?

Quanto ao objectivo da compra as coisas também es-

tão nebulosas: Quando a notícia surgiu, o Porta-voz 

do Conselho de Ministros afi rmou nunca ter ouvido 

falar no assunto. Apareceu depois o Ministro da Pla-

nifi cação a dizer que os barcos eram para cabotagem 

ao longo da costa. Por fi m, Manuel Chang falou da 

pesca do atum.

Só que, entretanto, apareceu a empresa britânica 

Lonrho a anunciar que o nosso Governo lhe conce-

deu o direito exclusivo da pesca do atum, nas águas 

moçambicanas, até 200 milhas da nossa costa, por 

cinco anos. Portanto onde vão pescar os novos bar-

cos? 

Entretanto, circula na net uma foto de Armando 

Guebuza, com alguns franceses, em cima de um 

dos barcos. Para um leigo, como eu, não parece uma 

traineira. Mais parece um dos barcos de patrulha. Só 

que, se a perspectiva da foto não for muito engana-

dora, aquilo não tem nada que se pareça com 33 me-

tros e, menos ainda, 45. Eu diria uns 20, no máximo...

Por fi m, há quem tenha feito contas e achado que o 

preço dos barcos não devia ter excedido os 115 mi-

lhões de Euros (por alto...). E, dada a grande quanti-

dade, os preços até teriam tendência a baixar. 

Ora eles custaram 300 milhões. Onde terá ido parar 

a diferença? A que bolsos?

Quem irá pagar tudo isto, no futuro, somos nós. 

Quem está já a benefi ciar, em grande, não sei quem 

seja... Embora possa desconfi ar.

Lamento ver nesta questão, com lama até ao queixo, 

o Ministro Chang, pessoa por quem, até ao momen-

to, tive grande consideração...

Águas turvas

A 
ideia segundo a qual a solução 

de um problema nacional está 

com os próprios nacionais é 

válida. Quer dizer, a solução 

dos problemas político-militares e de-

mocráticos na Síria está com os sírios; a 

solução dos mesmos problemas no caso 

do Madagáscar, República Democrá-

tica do Congo (RDC) e outros países 

está com os nacionais desses mesmos 

países. O que se depreende nesses casos 

é que o peso signifi cativo e claramen-

te determinante não tem sido interno. 

O pacote externo tem condicionado 

o formato da solução interna. Nes-

sa sequência, os telejornais abrem (ou 

abrirão) dando conta do entendimento 

entre os nacionais de um determinado 

país. Só eles podiam ultrapassar as suas 

Os próximos tempos dirão
diferenças. 

No caso de Moçambique, está claro, por 

enquanto, que ainda vamos a tempo de re-

solver as nossas diferenças internas (em ter-

mos ideológicos, políticos, económicos…). 

Entretanto, quanto mais o tempo passa mais 

apreensivo vai fi cando o cidadão; mais dúvi-

das vão surgindo relativamente à nossa capa-

cidade e comprometimento na resolução do 

problema que tem vindo a reunir as partes 

no “Centro de Conferências Rondas Nego-

ciais”, aliás, “Joaquim Chissano”.

Os desafi os são vários. Um deles é a promes-

sa da Renamo de boicotar o decurso normal 

das eleições. A que eleições se tem referido: 

às autárquicas ou às gerais e legislativas? Os 

próximos tempos responderão. Este boicote, 

a acontecer, acarretará uma série de conse-

quências, entre elas a elevação repentina da 

mortalidade, o incumprimento do processo 

democrático derivado de intolerância políti-

ca, desperdício de fundos fi nanceiros, trau-

matismos político-ideológicos, etc.

A acompanhar o desafi o atrás referido está 

um outro: a confi rmação de que a criação de 

instabilidade político-militar no país visa a 

manutenção do actual quadro de gestão go-

vernativa. Não ocorrem eleições, o governo 

mantem-se arrastando-se até à altura em que 

se verifi que uma situação de relativa acalmia 

ou de aceitável estabilidade político-militar. 

Nessa altura volta-se às rondas negociais e 

começa-se a contar a partir de UM. Julgo 

que esta hipótese só é válida como hipóte-

se. Mas, como nada é impossível, só o tempo 

dirá. 

Cá entre nós: os próximos tempos também dirão 

se o eleitorado vai participar massivamente 
ou não, tendo em conta que as condições po-
lítico-militares não são das melhores. Como 
será participar nas eleições com polícias por 
todos os lados e as notícias a fazerem refe-
rência ao conteúdo mais profundo de insta-
bilidade militar? Será, então, um ambiente 
psicológico de coercividade eleitoral, numa 
paisagem antidemocrática, medonha,…
mas sobretudo um momento de exaltação da 
disciplina partidária. Os próximos tempos 
dirão claramente se houve vontade políti-
ca na resolução ou na busca de uma solu-
ção exequível para a acomodação da paz 
político-militar, paz económico-fi nanceira, 
paz psicológica; dirão se a solução derivou 
da vontade interna ou de pressões externas. 
Peace!

Como sou tímido, não gosto 

de falar ao telefone e por isso 

sempre restringi o seu uso a 

chamadas rápidas para dar um 

recado, marcar um encontro, esclarecer 

uma dúvida ou obter uma curta decla-

ração. Nunca fui de grandes namoros ao 

telefone. 

Não admira, portanto, que seja fã das 

SMS, um dos mais úteis efeitos secun-

dários e colaterais da grande revolução 

que a invenção do telemóvel operou nas 

nossas vidas. Mas claro que me arrepia o 

comportamento doentio dos adolescen-

tes, que esgotam em cinco dias pacotes 

de 1500 SMS gratuitas por semana.

É aterrador vê-los a darem aos polega-

res enquanto andam, comem, bebem e 

suponho que até quando tal e coisa, pois 

de acordo com um estudo de um gru-

po de investigadores do Técnico, 15% 

dos jovens portugueses já interrompe-

ram uma relação sexual para atender o 

telemóvel - e 1/3 preferiu o telemóvel 

se tivesse de escolher entre ele e sexo. 

Valha-nos Deus!...

Imagino que um dia, espero que mais 

cedo do que mais tarde, um equipa in-

terdisciplinar, de psicólogos, sociólogos, 

linguistas e antropólogos, usará essas 

comunicações como matéria-prima 

para chegar a conclusões que calculo se-

rão surpreendentes e reveladoras sobre 

o admirável mundo em que vivemos.

Apesar de ser do tempo em que o tele-

fone só dava para fazer e receber cha-

madas, estava preso à parede por um 

fi o e era precisar aguardar meses para 

nos instalarem um em casa, sou um fã 

incondicional do telemóvel, que na sua 

versão esperta dá 30 a zero ao canivete 

suíço no capítulo da multifuncionalida-

de.

O meu iPhone serve de lanterna quan-

do entro da sala escura do cinema, tor-

nou obsoleto o fi lofax que me servia de 

agenda e lista telefónica, faz as vezes 

de GPS, gravador, máquina fotográfi -

ca e despertador, permite estar atento 

aos mails, saber as horas, ir ao Google 

e até substitui os sábios mas volumosos 

dicionários em papel da Porto Editora.

Hoje em dia, fazer e receber chamadas 

é uma das valências menores do smar-

tphone, o que não me incomoda nada, 

até porque, como comecei por explicar, 

sou tímido e por isso não me agrada fa-

lar ao telefone. 

Apesar de tímido e de não ser uma nati-

vo digital, confesso sentir alguns sinto-

mas, ainda que ligeiros, de nomofobia, 

a doença que vitima os dependentes 

de telemóvel. Se me esqueci em casa 

da carteira, com o dinheiro e cartões, o 

mais provável é não dar meia volta. Mas 

já me aconteceu seguir na A1 e perto da 

área de serviço de Leiria dar conta de 

que não trouxe o telemóvel, fazer men-

talmente o balanço dos prós e os con-

tras e concluir que o melhor que tinha 

a fazer era regressar ao Porto para o ir 

buscar.

Dito isto, é urgente estabelecer uma eti-

queta, um conjunto de regras do bom 

uso do telemóvel. Através da repressão, 

as polícias, que multam diariamente 

150 condutores apanhados a falar ao 

telemóvel, estão a contribuir para isso. 

Mas é preciso ir mais longe, principal-

mente quando 60% dos estudantes têm 

os telemóveis ligados nas aulas, o que 

nos traz à memória o triste episódio 

da miúda de 15 anos do “Carolina” que 

agrediu a professora que lhe apreendera 

o telemóvel. Mandar SMS durante as 

refeições, falar ao telemóvel enquanto se 

conduz ou fazer chamadas de número 

anónimo é tão mal educado como cus-

pir no chão, dar traques em público ou 

arrotar à mesa.

Para uma etiqueta 
do telemóvel
Por Jorge Fidel
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“O nosso futebol é uma fraude”

Conhecido pela sua fronta-

lidade, quiçá verticalida-

de, Artur Semedo, técnico 

principal do Desportivo 

de Maputo, defende que a sua equi-

pa deu um passo gigantesco rumo à 

conquista da poule de apuramento 

pela zona sul,  o que lhe valeria o re-

gresso ao tão esperado Moçambola. 

De permeio, reconhece que pela 

frente lhe esperam várias adversida-

des e contigências daí que considera 

não ser este o momento ideal para 

relaxar. Antes pelo contrário, é altu-

ra de se continuar a usar fato maca-

co, de lutar com abnegação, entrega 

e sacrifício por forma a que esse e 

outros objectivos sejam alcançados. 

E como era de esperar tem outras 

revelações que não fazem lembrar o 

diabo. Acompanhe-nos, caro leitor.

Com 19 pontos conseguidos em 

sete partidas disputadas, apenas um 

empate e seis vitórias, ainda por 

cima com 12 golos marcados e ape-

nas três sofridos, o Desportivo faz 

jus ao estatuto de sério  candidato 

à conquista da poule de apuramen-

to ao Moçambola do próximo ano 

pela zona sul.

É claro que tem como seu perse-

guidor directo a aguerrida e sem-

pre inconformada equipa do Es-

trela Vermelha de Maputo, que há 

anos procura voltar ao convívio dos 

grandes. Convenhamos, uma colec-

tividade ferida no seu orgulho pelo 

que vai lutar até ao limite das suas 

forças.

Semedo diz que mentalizou os seus 

pupilos a encararem todos os ad-

versários da mesma maneira, com 

o mesmo respeito e consideração, 

desde o campeonato da cidade, até 

porque reconhecia que jogando na 

segunda divisão, o Desportivo di-

fi cilmente conseguiria manter o 

plantel do ano passado, ou então re-

forçar-se com os atletas que fazem 

diferença no nosso futebol, já que 

não tem condições para ombrear 

com outras colectividades com boa 

musculatura fi nanceira. 

É este Desportivo que com trabalho 

árduo, sentido de responsabilidade, 

querer e ambição dos seus jogadores 

e equipa técnica os resultados gra-

dualmente estão a aparecer. 

Aliás, desde cedo Semedo colocou 

como meta o retorno ao Moçambo-

la e atingir a fi nal da Taça de Mo-

çambique. Claramente, objectivos 

que podem ser atingidos.

Assim…
“Os cinco pontos de vantagem que 

o Desportivo possui em relação ao 

segundo classifi cado são corolário 

lógico do que estamos a fazer. Não 

fazemos cálculos em relação aos 

adversários, fazemos projecções a 

partir de nós mesmos. Tivemos um 

deslize na Maxixe, num jogo que 

até podíamos ter ganho, fazemos 

projecções jogo a jogo”.

Explicou, em seguida, que a inten-

ção da sua equipa de conquistar a 

poule continua intacta. 

“Claramente temos essas intenções, 

e isso é possível. Mesmo no início 

da época, dizia, mesmo conside-

rando as difi culdades que o clube 

enfrenta, desde a constituição do 

próprio plantel, o facto de jogar na 

segunda liga, as nossas projecções 

foram no sentido de construir uma 

equipa forte ao longo do campeo-

nato”, explicou.

De forma recorrente, Artur Seme-

do tem se referido como um alvo a 

abater à semelhança das equipas por 

onde passa. Neste ano ainda não 

surgiram coisas estranhas?, questio-

námos.

“É claro que tenho que contar com 

isso, o jogo nem sempre se ganha 

nas quatro linhas, o futebol alimen-

ta vários interesses associados, essas 

coisas estranhas novamente estão 

presentes e a única forma de con-

trariá-las é sermos extremamente 

competentes e termos uma dose de 

sorte”. 

O nosso entrevistado disse primar 

pelo trabalho até porque, segundo 

conta, já perdeu alguns campeo-

natos por causa disso, por causa de 

pessoas que procuram ganhar de 

forma fraudulenta. E setencia: “O 

Moçambola deste ano é uma frau-

de”.

Instado a fundamentar a sua tese, se 

tal conclusão teria a ver com as crí-

ticas que constantemente são feitas 

aos árbitros, Semedo explica: “Não 

é apenas a arbitragem, ela é apenas 

um instrumento de execução. Todas 

as pessoas mal intencionadas para 

conseguirem os seus intentos des-

portivos conseguem puxar a arbi-

tragem para o seu lado”, disse, para 

em seguida esclarecer que alguns 

desses árbitros já tomam a iniciativa 

de se dirigirem aos clubes para fazer 

negócio. “Isso é terrorismo mercan-

tilista”, asseverou.

Farinha do mesmo saco
Endiabrado, Semedo entende que 

gradualmente o feitiço está a virar 

contra o próprio feiticeiro. Eis a ex-

plicação: “alguns treinadores de um 

passado recente criaram e educaram 

algumas cobrinhas e hoje estão a fa-

zer o seu negócio. Não posso dizer 

que os maus da fi ta são só os árbi-

tros, há muita gente que faz isso e é 

por isso que digo que o nosso fute-

bol é uma fraude”.

No caso vertente do Moçambola,  

Semedo fez o seguinte questiona-

mento: “terá visto uma única jor-

nada onde os intervenientes não se 

queixam. As mesmas pessoas que 

usavam os mesmos artifícios já se 

vão queixando e quando é contra 

elas próprias já choram, esquecem 

que são da mesma panela, enfi m,  

este é um campeonato de casos”.

Mas independentemente disso, 

pode se dizer que no que tange à 

poule de apuramento o Desportivo 

vai saber ultrapassar todos os obstá-

culos?- questionámos.

“É preciso sermos muito inteli-

gentes para conseguirmos ludibriar 

essas pessoas mal intencionadas 

porque as armadilhas são tantas. É 

preciso continuarmos a fazer dis-

cursos positivos, incutirmos aos 

jogaores que há que ganharmos 

com mérito, com trabalho. Exige-

Decorreu recentemente 

em Durban, África de 

Sul, um torneio de bas-

quetebol de veteranos, 

envolvendo  equipas moçambica-

nas e sul-africanas, sendo que An-

gola foi o maior ausente. 

O certame  tinha como objectivo a 

troca de experiência e confraterni-

zação entre os atletas . 

Em conversa com o SAVANA, 

um dos participantes, Takedir Is-

mail, explicou, na manhã desta 

- Lamenta Artur Semedo, do Desportivo de Maputo

Por Paulo Mubalo

-se muito sacrifício mas é normal 

que uma e outra situação nos possa 

escapar. Os meus jogadores sabem 

que não sou de jogadas sujas”.

Insisto: o Desportivo vai ou não 

voltar ao convívio dos grandes?

“Seria ligeireza demais da minha 

parte dizer que vamos subir, o fu-

tebol depende de muitas coisas, de-

pende de muitas circunstâncias, de-

pende do bem-estar dos jogadores, 

depende da boa arbitragem, da en-

trega dos jogadores,  mas a avaliação 

que faço é que estamos no caminho 

certo. Os objectivos inicialmente 

traçados podem ser cumpridos, va-

mos continuar a lutar tanto na pou-

le como na Taça de Moçambique 

onde temos como meta chegar à 

fi nal. Eu sempre prefi ro perder com 

honra do que ganhar sem glória”.

E a terminar? 

“Lamento que continuemos a ter o 

nosso futebol a ser ditado pelo con-

troverso mundo que atrás me referi, 

algumas pessoas esquecem-se que 

está em causa uma nação e os refl e-

xos disto são os resultados nas com-

petições africanas”, concluiu.

terça-feira,  que o certame compre-

endeu as categorias que variam dos 

30 aos 39 anos;  40 aos 49 anos e 50 

anos em diante.

“Este tipo de evento decorre em to-

dos anos, tem por objectivo juntar 

amigos de diferentes idades ou cate-

gorias, sendo que  foram oito equipas 

representadas por atletas com idades 

que variavam entre os 30 a 39 anos e 

40 aos 49 anos, e quatro equipas com  

atletas com idades que variavam dos 

50 anos em diante”, afi rmou.

Nesta competição, Moçambique  

ocupou a terceira posição. 

“Este é um torneio que normal-

mente decorre em todos os anos, 

envolvendo três países nomeada-

mente Moçambique, África de 

Sul e a Angola.

Questionado sobre a premiação, 

a fonte esclareceu que o torneio  

não envolve valores monetários,  

daí que apenas foram entregues  

taças ou símbolos que servem de 

recordação aos jogadores e equi-

pas.  

Veteranos jogam na África do Sul

Equipa de veteranos do nosso país.

Artur Semedo: “O Moçambola virou um campeonato de casos”
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A 
poule de apuramento de 

acesso ao Moçambola, 

nas zonas Sul, Centro e 

Norte está ao rubro. Com 

efeito, mesmo depois do término 

da primeira volta, a incerteza quan-

to às equipas que vão ascender à 

maior prova futebolística nacional 

é maior.

A próxima jornada, a primeira da 

segunda volta, terá partidas electri-

zantes, a começar pela zona sul.

O Desportivo de Maputo vai de-

frontar o MG; o Incomati medi-

rá forças com o Samora Machel; 

o Ferroviário de Inhambane terá 

como adversário a ADM e, fi nal-

mente, o Ferroviário de Gaza me-

dirá forças com o Estrela Vermelha.

Na zona centro, as Águias de An-

gónia vão medir forças com o Fer-

roviário de Quelimane; o Chimoio 

FC vai defrontar o FC da Beira; o 

Sporting da Beira vai jogar contra 

o Palmeiras de Quelimane e o FC- 

Angónia receberá o Textáfrica.

Na zona norte, o Benfi ca de Mo-

napo vai receber a visita da UP de 

Lichinga; o Ferroviário de Nacala é 

anfi trião da AD Cuamba, e o Fer-

roviário de Pemba vai defrontar o 

Desportivo de Mueda. 

Eis a tabela classifi cativa referente 

à 7ª jornada.

Zona Sul: Desportivo-19 pontos; 

Estrela Vermelha14; Ferroviário de 

Gaza-11, ADM-11, Incomáti-9, 

Ferroviário de Inhambane-5, Sa-

mora Machel-0, MG da Matola-0. 

Na zona centro, o Ferroviário de 

Quelimane continua a liderar a 

prova com 13 pontos, em segun-

do lugar está o Textáfrica, com 

12 pontos; segue o Chimoio FC, 

com 11; Sporting da Beira, com 9; 

Águias de Angónia com 7; Ferrovi-

ário da Beira,  com 7; e Ferroviário 

de Angónia, com 0 pontos.

Zona Norte: Ferroviário de Pem-

ba 16 pontos; UP da Lichinga 12; 

Benfi ca de Monapo 11; Ferroviá-

rio de Nacala 10; AD-Guamba 7; 

e por fi m, Desportivo de Mueda, 3 

pontos. ZM

A  
21ª jornada do Mo-

çambola promete 

muita espectacula-

ridade e quiçá sur-

presas. Mas no sábado só será 

disputado um único desafi o, 

concretamente, o Costa de 

Sol - Ferroviário da Beira.

No domingo, o Têxtil do Pún-

guè vai receber, no Chiveve, 

o Ferroviário de Nampula; 

o Chibuto, que vem de uma 

derrota, receberá o Ferroviário 

de Maputo; o HCB medirá 

forças com o Maxaquene e o 

Matchedje, lanterna vermelha 

da prova, terá como adversá-

rio  o Chingale. Finalmente, o 

Desportivo de Nacala recebe-

rá o Vilankulo.       

Classi  cação actual 
Liga Muçulmana, 40 pontos; 

Ferroviário da Beira 35; Ma-

xaquene 34; HCB do Songo 

34; Chibuto 31; Desporti-

vo de Nacala 30; Ferroviário 

de Maputo 29; Costa de Sol 

28; Estrela Vermelha 24, Vi-

lankulo 23; Ferroviário de 

Nampula 23; Têxtil do Pún-

guè 21, Chingale 18, e Ma-

tchedje 7 pontos. ZM
     

Mais 
surpresas
à vista

Poule de apuramento atípica
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A 
sede da Associação Mo-

çambicana de Cineastas, 

AMOCINE, acolheu o 

velório do cineasta José 

Cardoso que faleceu na manhã do 

dia 4 de Outubro, na sua residên-

cia em Maputo, vítima de paragem 

cardíaca. 

O cineasta moçambicano José Car-

doso, farmacêutico de profi ssão e 

afi cionado por cinema, foi um dos 

fundadores do Cine Clube da Beira 

na decáda 60 e onde, após a inde-

pendência, lançou o projecto cine-

ma móvel. Como profi ssional de 

cinema e já em Maputo, o cineasta 

foi um dos fundadores do Institu-

to Nacional de Cinema (INAC), 

mentor e co-realizador do Kuxa-

nema, projecto cuja evolução deu 

origem à Televisão Experimental 

de Moçambique, TVE.

Natural de Figueira de Castelo Ro-

drigo, José Cardoso, que chegou a 

Moçambique com nove anos, mor-

reu aos 83 anos, deixando a sétima 

arte moçambicana “órfã” do pai da 

longa-metragem feita totalmente 

por moçambicanos. Cardoso reali-

zou ainda o histórico fi lme O vento 

sopra do Norte, a primeira longa 

metragem produzida e realizada 

integralmente por moçambicanos.

Realizou entre outras curtas me-

tragens retratando a vida políti-

ca, económica, social e cultural de 

Moçambique, o documentário épi-

co Canta meu irmão, Ajuda-me a 

Cantar, a cobertura integral do Pri-

meiro Festival Nacional de Canto 

e Danças Tradicionais realizado em 

1977. 

Os Cineastas moçambicanos re-

cordaram o “decano” do cinema 

moçambicano José Cardoso, como 

um “poço de conhecimentos sobre 

cinema”, e expressaram “a frustra-

ção” pelo declínio do sector no país. 

Reagindo sobre a morte do cineasta, 

Camilo de Sousa recordou o colega 

como “uma fonte de conhecimento 

sobre cinema”, que, mesmo retirado 

devido à idade, continuava atento 

ao que se passava na área. “É uma 

perda grande para o cinema mo-

çambicano, porque José Cardoso 

Cinema moçambicano no 
último adeus a José Cardoso

era o nosso decano, que impulsio-

nou momentos muito importantes 

da vida do cinema moçambicano, 

como a primeira longa-metragem 

feita totalmente por moçambicanos 

- ´O Vento Sopra do Norte` - e o 

projecto ´Cinema Móvel`, que per-

mitiu que o cinema chegasse a todo 

o país”, disse Camilo de Sousa.

O produtor do “Gotejar da Luz” 

lembra que o falecido cineasta vi-

veu os últimos anos da sua vida 

“amargurado” com a irrelevância a 

que foi votado o Instituto Nacional 

de Cinema, uma entidade estatal 

que ajudou a criar e promover, e 

a falta de apoios ao sector. “Nem 

reforma de sobrevivência tinha, 

mesmo depois do papel central que 

teve no desenvolvimento cinema-

tográfi co do país. Não escondia a 

sua frustração por tudo isso”, disse 

Camilo de Sousa.

Para o secretário-geral da Asso-

ciação Moçambicana de Cineastas 

(AMOCINE), Gabriel Mondla-

ne, José Cardoso era um lutador 

pela causa do cinema moçambica-

no, pois envolveu-se em projectos 

que deram grande visibilidade ao 

cinema produzido no país. “É im-

possível falar do cinema moçam-

bicano e não pensar em José Car-

doso, porque esteve em todos esses 

momentos marcantes, através de 

fi lmes e projectos. Era a nossa fon-

te de conhecimento”, disse Gabriel 

Mondlane.

O produtor do “Silêncio de Mu-

lher” lamenta igualmente “a guerra 

frustrante” que José Cardoso aju-

dou os seus colegas a travar pela 

dignifi cação do cinema moçam-

bicano. “Criou-lhe uma frustração 

enorme, quando começou a per-

ceber que a semente que ajudou a 

lançar para que Moçambique fosse 

uma referência internacional no ci-

nema não estava a dar frutos”, disse 

o secretário-geral da AMOCINE.

Considerado o decano do cinema 

moçambicano, José Cardoso está li-

gado à história do cinema em Mo-

çambique. Foi o primeiro cineasta 

a internacionalizar o nome do país 

através da imagem cinematográfi -

ca. Nos fi nais da década 50, funda 

o Grupo de Amadores de Cinema 

da Beira que mais tarde se transfor-

mou no Cineclube da Beira, tendo 

contribuído imenso na produção e 

no desenvolvimento do cinema em 

Moçambique. Realizador e produ-

tor do cinema, José Cardoso foi au-

tor de dezenas de fi lmes e com eles 

participou em vários festivais de ci-

nema dentro e fora do país, promo-

vendo a imagem de Moçambique e 

o seu valor cultural. Os fi lmes mais 

representativos e de maior sucesso 

são: “O Anúncio” e “O Vento Sopra 

do Norte”. 

Ao longo do seu percurso de ci-

neasta e produtor do cinema, José 

Cardoso soube transpor com mes-

tria para a tela, mensagens humanas 

límpidas e sem artifícios estéticos, 

nem retóricos. Retratou 

de forma fi el a realidade 

de Moçambique, tanto 

no processo da conquista 

da Independência Nacio-

nal, quanto da construção 

do País e da luta contra a 

pobreza. Por este e outros 

feitos, recebeu uma de-

zena de prémios pela sua 

participação nos festivais 

de cinema com os se-

guintes fi lmes: 1º prémio 

da melhor interpretação 

no fi lme “O Anúncio”, 

no festival de Aveiro em 

Portugal em 1966; pré-

mio União dos Compo-

sitores de Uzbek recebido 

em Tasckent, União das 

Repúblicas Socialistas 

Soviética (URSS) no ano 

de 1984; Grande Prémio de In-

terpretação e Menção honrosa, no 

Festival de Paris em 1968; Menção 

honrosa no Festival de Luxembur-

go em 1969; Prémio do Melhor 

Filme, Melhor Direcção, Melhor 

Sonorização, no Festival realizado 

em Maputo em 1984; Prémio Me-

lhor Fotografi a e Prémio Melhor 

Montagem, Festival realizado em 

Maputo, 1984 entre outros.

Por Abdul Sulemane

No âmbito da expansão 

institucional, inter-

câmbio e colaboração 

com a comunidade e 

instituições públicas e privadas 

moçambicanas e não só, o Insti-

tuto Superior de Artes e Cultu-

ra (ISArC) e o Banco Comer-

cial e de Investimentos (BCI), 

assinaram na passada, terça-fei-

ra, dia 08 de Outubro, nas ins-

talações do ISArC, o protocolo 

de parceria e cooperação para a 

atribuição do Cartão BCI Uni-

versitário do BCI aos Estudan-

tes, docentes e funcionários do 

ISArC em geral.  

O Cartão BCI Universitário é 

um cartão de débito, com uma 

vertente de cartão de identifi -

cação, que permite ao titular o 

acesso e movimentação da con-

ta de depósito à ordem associa-

da, através de ATM ou POS da 

rede ponto 24 ou Visa Electron 

sem nenhuns custos. 

Na vertente de identifi cação, 

constará no cartão o nome ou 

o logótipo do ISArC, o nome 

completo do estudante, do-

cente ou funcionário titular do 

cartão, e outros dados relevan-

tes, permitindo a identifi cação 

do titular como membro do 

ISArC. A.S

Estreia, na sala grande 

do Centro Cultural 

Franco Moçambica-

no, no dia 10 de Ou-

tubro, às 19h00, o espectáculo 

de dança contemporânea inti-

tulada “CASA” da coreógrafa 

Moçambicana Kátia Manjate. 

O espectáculo de dança con-

temporânea é o resultado da 

residência artística iniciada 

a 09 de Setembro de 2013 e 

conta com a participação da 

bailarina Malgaxe Judith Oli-

via Manantenasoa, que parti-

lha o palco com a coreógrafa 

e também intérprete Kátia 

Manjate e ainda com o artista 

plástico Moçambicano Walter 

Zand. 

Esta residência é a segunda de 

uma série de residências artís-

ticas levadas a cabo pela Cul-

turArte no âmbito do projecto 

PAMOJA – uma rede pan-

-africana de produção e resi-

dências artísticas http://www.

pamoja-livearts.org que pre-

tende fornecer apoio a vários 

artistas moçambicanos num 

programa que se prolonga até 

Março de 2015.

Após o 1º Laboratório Cultu-

rArte que se realizou em Fe-

vereiro deste ano em Maputo, 

e que contou com a apresen-

tação de várias propostas co-

reográfi cas, o projecto “CASA” 

foi um dos projectos seleccio-

nados para apoio sob condi-

ções de co-produção. “CASA” 

conta ainda com o apoio do 

ANT Funding, um programa 

da Pro Helvetia – Fundação 

Suíça para a Cultura, de apoio 

às artes na região da África 

Austral, em parceria com a 

Agência Suíça para o De-

senvolvimento e Cooperação 

(SDC).

  
Sinopse
O Homem coloca-se sob uma 

atitude diante do mundo, (des) 

construindo um olhar sobre o 

espaço e sobre as relações do 

indivíduo com o corpo. O 

mundo contorce-se, debate-se 

em busca de um espaço está-

vel. O corpo faz parte deste 

mundo, ele habita este espaço 

e este tempo. Ele é feito de 

espaço e tempo. Esta “Casa” 

(corpo) é a minha cidade ima-

ginária em estado de choque, 

insegurança e para(lisa)da. 

Uma casa frágil, ameaçada 

pela experiência quotidiana 

(tecnologia, violência, doenças 

sociais, etc.  A.S

CCFM acolhe estreia de 

dança contemporânea  

Decorreu de 9 a 11 de 

Outubro de 2013, na 

Cidade de Inhambane, 

o III Conselho Coor-

denador do Ministério da Cultu-

ra, sob o lema: “Cultura fonte de 

inspiração para harmonia social 

e orgulho nacional para a manu-

tenção da paz”.

Velório do cineasta José Cardoso na sede da AMOCINE

O Conselho Coordenador reali-

zou uma avaliação das activida-

des desenvolvidas pelo sector em 

2012 e o balanço do I Semestre de 

2013, bem como debruçou-se so-

bre as acções levadas a cabo no in-

tervalo entre o anterior Conselho 

Coordenador e o presente evento.

De igual modo, avaliou o desem-

penho do Sector e traçou linhas 

de orientação para a realização 

das actividades do Ministério, 

no período entre o presente e o 

próximo CONCOOR a ter lugar 

em 2014, e partilhar informações 

pertinentes visando o funciona-

mento pleno do sector, no âmbito 

da implementação do Plano Es-

tratégico da Cultura.

Entre outros assuntos, foi ainda 

abordada a preparação do VIII 

Festival Nacional da Cultura, que 

terá lugar em 2014, na província 

de Inhambane. É de referir que a 

magna reunião foi orientada pelo 

Ministro da Cultura, Armando 

Artur, e contou com a presença de 

quadros seniores do Ministério, 

Directores das instituições subor-

dinadas e tuteladas, incluindo os 

Directores Provinciais da Educa-

ção e Cultura, entre outros con-

vidados. 

A.S

Ministério da Cultura em 
Conselho Coordenador

ISArc em parceria e 
cooperação com BCI
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Fernando Manuel (texto)
Ilec Vilanculo (Fotos)
e Naita Ussene (fotos)   e Naita Ussene (fotos)    

Há casos que nos acontecem sem que a gente se aperceba perfeitamente. 

Conheço muitos homens que quando estão nos copos um pouco grossos 

falam muito mal das mulheres, no entanto, gostam delas.

No fundo, todos nós gostamos ou precisamos de ter uma mulher ao nosso 

lado e vice-versa.

Parece um sacrifício mas não é.

É bom ter uma pessoa ao lado para te ajudar a chorar. É bom ter uma mulher ao lado 

para te perguntar o que te preocupa.

Da mesma maneira que é bom ter um homem ao lado para te perguntar o que se passa 

com os seus olhos. Estou a te fazer sofrer?

Deus fez Adão e depois fez Eva. É mentira que o homem, quando grosso de madru-

gada, entra no bar e começa a gritar dizendo a mulher isto ou aquilo.

Urgel Matula entra nesse poço e o que nós podemos fazer como colegas é desejá-lo 

parabéns.  

          

Há imagens que nos vêm e que nos trazem memórias que gostaríamos de apagar.

Houve homens que decretaram que qualquer um que quisesse ou fosse obrigado, deve-

ria abandonar Moçambique com 20 quilos de carga em menos de 24 horas.

Foi o 20/24.

Quem foi o responsável disso.

Fomos todos nós.

Grande estupidez.

A operação produção não foi uma grande estupidez. Foi uma parvalheira do tamanho 

do terceiro mundo.

Quer dizer: 50 anos depois, repetimos o erro que os russos cometeram com a operação 

da Sibéria, mas temos uma grande capacidade de perdoar, não esquecer.

Conheço uma empresa de publicidade chamada Ferro & Ferro Marketing e Comuni-

cação cujo passado é longo.

Como se pode ver, o a vontade com que fala com Graça Machel.

Desde 1975, muita água passou por debaixo da ponte e a gente a fi ngir que não vê.     

Sempre que “ouço falar de Hermenegildo Gamito”, lembro-me desse ilustre cérebro 

chamado António Siba Siba Macuácua.

Não é por associação de ideias, é uma doença que me fi cou tal como fi cou a morte de 

Carlos Cardoso, tal como teria fi cado a morte de Eduardo Mondlane, de Filipe Sam-

uel Magaia, da Joana Simeão, Urias Simango, Celina Simango e porque não Samora 

Machel.

Não é isso Dr. Sinai  

Há dias viajei para Massinga, onde a música era assim e muito repetitiva. “ser criado 

por uma madrasta é um martírio. O povo moçambicano está sendo criado por uma ma-

drasta. É uma madrasta com o nome de homem. Chama-se Armando Emílio Guebuza.

Veja-se o painel onde está Maria da Luz e avalie o que será de nós.

Abílio Soeiro talvez pode-nos explicar melhor.                                                                       

“Morrem cedo aqueles a quem Deus ama”.

Morreu, vítima de paragem cardíaca, o cineasta moçambicano, José Cardoso: farmacêu-

tico, fundador do Cine Clube da Beira, Instituto Nacional de Cinema (INAC), mentor 

e co-realizador do Kuxanema.

Cardoso realizou ainda o histórico fi lme “O Vento Sopra do Norte”, a primeira longa-

metragem produzida e realizada integralmente por moçambicanos. É uma fi gura inc-

ontornável no cinema mas: “por morrer uma andorinha não acaba a primavera”.

Urgel Matula seja feliz

A.
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Diz-
se.

.. 
Diz-

se

No dia (08 de Outubro) em que 

mais uma criança era raptada 

na Cidade de Maputo, o juiz 

Adérito Malhope, que preside 

a 10a Secção Criminal do TJCM (Tri-

bunal Judicial da Cidade de Maputo) 

marcava para 28 de Outubro a data 

da leitura da sentença do julgamen-

to de dois processos relativos a crimes 

de cárcere privado. Os oito co-réus 

em julgamento são acusados de en-

volvimento em cinco sequetros contra 

igual número de “cidadãos de origem 

asiática”, registados em 2011 em dife-

rentes pontos da capital do País. Hoje, 

o crime evoluiu e abraça outras vítimas 

que não cabem no cliché que reduzia a 

problemática dos raptos a um simples 

problema de uma comunidade. Recor-

de que a secção do Tribunal Judicial da 

Província de Maputo que também jul-

ga um processo crime relacionado com 

os raptos marcou para 31 de Outubro a 

data da leitura da sentença.

Terça-feira foi reservada para as ale-

gações fi nais, e a representante do MP 

(Ministério Público) foi a primeira a 

intervir. Ana Marrengula reiterou que a 

acusação deve ser julgada procedente e 

pediu ao tribunal a condenação de cada 

um dos oito co-réus a penas máximas 

de prisão, dentro da moldura penal 

aplicável aos crimes cometidos, 12 a 16 

anos. No julgar da magistrada Marren-

gula, ao longo da instrução do processo 

até às sessões de audiência e discussão, 

foram produzidas provas bastantes que 

fundamentam as acusações do MP, 

pelo que a condenação de todos os réus 

a penas máximas de prisão efectiva 

confi gura a aplicação da justiça. Cinco 

dos oito co-réus, nomeadamente Albi-

no Primeiro, Luís Chitsotso, Arsénio 

Raptos: primeiras sentenças a 
28 e 31 de Outubro

Chitsotso, Joaquim Chitsotso e Bende-

ne Chissano confessaram o seu envolvi-

mento nos raptos, sendo que os quatros 

primeiros num único rapto e o último 

em três. Entretanto, Chissano confes-

sara durante a instrução do processo a 

sua participação em cinco raptos, tendo 

reduzido para três a partir da instrução 

contraditória até às audiências de jul-

gamento. Luís Carlos da Silva, Hélder 

Naiene e Dominique Mendes apenas 

confessaram o seu envolvimento nos 

raptos quando foram presentes ao juiz 

de instrução criminal. Ainda assim, 

Ana Marrengula disse que existem pro-

vas bastantes para o tribunal arbitrar 

contra os três penas máximas de prisão 

efectiva.

Já Abdul Magid, advogado do assisten-

te e representante de uma das vítimas, 

pediu ao tribunal o agravamento da 

pena, passando os oito co-réus a serem 

condenados na moldura penal dos 16 a 

20 anos de prisão maior. Justifi cou que o 

seu pedido de agravamento da pena ar-

rolando uma série de agravantes, como 

seja o cometimento do crime na rua, o 

pacto de duas pessoas e com o auxílio 

de quem tinha o dever de assegurar a 

impunidade (referência aos três agen-

tes da PRM envolvidos), premeditação 

e comentimento de um crime (cárcere 

privado) por meio de um outro (rapto).

Defesa: ponderação para 
uns e absolvição para 
outros 
Entretanto, a defesa dos co-réus Do-

minique Mendes, Hélder Naiene e 

Luís Carlos da Silva pediu ao Tribu-

nal a absolvição dos seus constituintes, 

porquanto em sede das audiências de 

discussão e julgamento não foram pro-

duzidas provas que consubstanciem as 

acusações que pesam sobre eles. Uma 

vez que os co-reús Bendene Chissano, 

Luís Chitsotso, Joaquim Chitsotso, 

Arsénio Chitsotso e Albino Primeiro 

confessaram em sede de julgamento o 

seu envolvimento em alguns crimes de 

que são acusados, os seus advogados pe-

diram que o Tribunal tome em atenção 

a sua confi ssão e o facto de todos te-

rem sido vítimas, supostamente porque 

foram contactados para ajudar a cobrar 

uma dívida. Ou seja, aos olhos da de-

fesa, eles não sabiam que se tratava de 

sequestros, mas sim de cobranças coer-

sivas de dívidas. 

Aliás, foi assim que os cinco co-réus, 

nas últimas palavras em sede do julga-

mento, pediram ponderação por parte 

do Tribunal e reiteraram que de facto 

foram convidados a ajudar a cobrar uma 

dívida que, entretanto, não procuraram 

saber quem era o credor e quanto era 

o valor. Pediram desculpas às vítimas 

e seus familiares, aos seus próprios fa-

miliares, ao Ministério do Interior (no 

caso de Albino e Luís) pela mancha que 

causaram. Arsénio e Luís são irmãos e 

ambos agentes da PRM, profi ssão do 

seu falecido pai. O mais velho (Arsé-

nio) estava, à data da sua prisão, afecto à 

Casa Militar, unidade de segurança do 

Chefe do Estado, e o mais novo afecto 

no Comando distrital de Boane. Albino 

Primeiro, o terceiro polícia do grupo e 

amigo de Luís Chitsotso, estava afecto 

numa das esquadras da capital. Apesar 

de terem atentado contra o prestígio e 

dignidade da profi ssão, os três polícias 

são os únicos do grupo sem uma folha 

de antecedentes criminais.

• O negócio dos barcos está cada vez mais surpreenden-

te com os pormenores que vão vindo à superfície. Pela 

própria boca do ex-milícia libanês, o comandante Sandy, 

agora um respeitado “homem de negócios” com passaporte 

francês, o acordo para a construcção dos barcos prevê, não 

30, mas 60 unidades. Alguém de direito no governo pode 

vir a público esclarecer esta embrulhada ? Ou será que o 

Sr. do Rosário, em representação do accionista Sise está 

em condições de dar os pormenores?

• Pela leitura das minutas do empréstimo obrigacionista 

que sustenta, parcial ou totalmente a operação atuneiros, 

também fi cámos a saber, mais um pormenor interessan-

te. Afi nal há uma Ematum registada em Maputo e uma 

Ematum registada na Holanda, para dar cobertura às tran-

sacções fi nanceiras.

Esperamos por deputados de língua afi ada na próxima 

sessão parlamentar para fazer as perguntas certas sobre os 

barcos e a pesca do atum.

• Também se esperam perguntas afi nadas sobre os dois ca-

ças a jacto que há semanas estão estacionados junto aos 

hangares da Força Aérea em Maputo e que de vez em 

quando fazem uma clamoroso ruído sobre os céus da ca-

pital. Politicamente, com essas movimentações, será que 

a ala castrense e o sector belicista conseguiu fi nalmente 

impor a sua voz aos sectores mais moderados que tinham 

ganham o braço de ferro pós AGP?

• Pela produção escriba transversal a que vimos assistindo 

nas últimas semanas, com laudas ao chefão por “discursar 

em sétimo lugar” na AG nas Nações Unidas, só pode estar 

de parabéns  o “volta estás perdoado”, o  velho/novo porta-

-voz presidencial. Há mesmo um frenezim contra-natura 

em publicar o mesmo texto em vários jornais, de acordo 

com as “orientações emanadas”.

• Ironicamente, o que no passado eram “manobras divisio-

nistas do inimigo” ao apontar os canhões à “ala marxista 

goesa”, agora a contra-informação dá as mesmas instruc-

ções tipo “os revolucionários da desgraça”. A Frelimo é que 

fez, a Frelimo é que faz …

• Como para triste episódio do candidato a “mayor” de 

Moatize. O homem foi percebido como tendo tentado 

subornar a procuradora local por parte do próprio juiz. 

Mas a frelo dos novos tempos, a tal sem “revolucionários 

da desgraça” diz que foi apenas um mal entendido. Caro 

Portimão, nos tempos, por muito menos, a gracinha, dava 

direito a guia de marcha para um qualquer Msauíze …

Em voz baixa
• Os chefes africanos vão pronunciar-se nos próximos dias 

se saem ou não do Tribunal Penal Internacional(TPI). O 

problema não é o excesso de torcionários e ditadores no 

continente. O problema dizem, é que o tal de Tribunal é 

racista e só persegue africanos. De que lado vai estar Mr. 

Cachimbo?
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Cerca de 80 expositores 

oriundos de todo país 

deverão participar no 

“Descubra-Mocambique – 

Feira Internacional de Turismo” a 

decorrer desde o dia 10 a 13 de Ou-

tubro do ano em curso, no recinto 

da FACIM, em Ricatla, distrito de 

Marracuene, província de Maputo.

Trata-se de um projecto em par-

ceria com o Ministerio do Tu-

rismo, Instituto Nacional de 

Turismo(Inactur) e Onemedia, que 

visa divulgação das potencialidades 

de turismo no país, a promoção  do 

mesmo, a divulgação das ponte-

cialidades turisticas como destino 

preferencial, a promoção da marca 

Moçambique, o   fortalecimento 

das relações comerciais, a realização 

de parcerias e intercâmbios entre 

os operadores turistícos de outros 

países, assim como e redesperter o 

interesse para a prática do investi-

mento turístico no país.

Por Nelia Jamaldine

Moçambique acolhe a 1a feira 
internacional de turismo

Segundo o Director Geral da One-

media, Cassamo Nuvunga, a orga-

nização deste evento conta com a 

participação de cerca de 10 mil vi-

sitants entre os quais empresariado 

e parceiros comerciais que poderam 

ter a oportunidade de interação e 

intercâmbios entre os mesmos e 

expositores.

Por seu turno o Presidente do Con-

selho de Administração (PCA) da 

Inatur, José Tomo Psico a referida 

esposicao podera trazer multi-

plos benefi cios aos participantes 

pois sera um ponto de encontro 

previlegiado  entre as empresas , 

operadores de turismo como for-

ma de capitalizer cada vez mais o 

turismo no pa– apartir deste ano 

contaremos,com uma feira inter-

nacional de turismo que resulta da 

bolsa de valores do ministerio de 

turismo, via capitalizando o poten-

cial turistico do nosso país.

Psico acrescentou ainda que o Des-

cubra-Moçambique sera um leva-

do e prestigiado ponto de negócio 

que poderá contribuir para o for-

talecimento e desenvolvimento do 

turismo, da economia e consequen-

temente da reducao da pobreza no 

país, a partir do empoderamento do 

sector turístico, das suas potenciali-

dade e oportunidades. 

Esta que é a primeira Feira Inter-

nacinal de Turismo no país, trará 

em exibição os serviçoc e produtos 

ao public nas areas atribuidas como 

também contará com eventos pa-

ralelos como é o caso dos festivais 

do Vinho, whisky e da Cerveja a 

decorrer nos dias 11, 12 e 13  no-

meadamente. 

Os  clientes Vodacom po-

derão concorrer a partir 

de agora até meados do 

mês de Dezembro, do 

ano em curso, a um prémio de 1 

milhão de meticais por semana, 

numa mega campanha promo-

cional da companhia em que vai 

oferecer um total de 10 milhões 

de Meticais, durante as 10 sema-

nas em que durará a mega-pro-

moção jackpot milionário.

Esta campanha é parte das ce-

lebrações do décimo aniversário 

da operadora TudoBom, que tem 

como objectivo interagir com os 

seus clientes, proporcionando-

-lhes mais diversão, conforto e es-

tabilidade fi nanceira aos sortudos 

dos sorteios semanais.

irector de Marketing da Voda-

com, Junaid Munshi, desde que 

alcançado o cliente 1 milhão, é 

preocupação da operadora de te-

10 Milhões de Meticais para 
clientes Vodacom

lefonia móvel servir sempre e me-

lhor os clientes.

Munshia acrescentou ainda que 

a referida promoção irá decorrer 

diária e semanalmente para todos 

os pacotes tarifários  a partir de 

10 meticais e inclui jackpot, sms 

e super jackpot, pacotes pré-pago 

de internet e Blackberry, como 

também os clientes M-Pesa.

Refi ra-se que para além do já 

referido grande prémio semanal, 

a operadora de telefonia móvel 

TudoBom tem para oferecer te-

lemóveis, computadores, televiso-

res, câmaras de fi lmar e créditos 

Vodacom num total de mais de 

700 prémios.

Contudo, a Vodacom pretende 

igualmente trabalhar e desenvol-

ver acções de responsabilidade 

social  fazendo doações de bens 

de primeira necessidade a ins-

tituições carenciadas em todo o 

país. 
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Foi realizada recentemente em 

Joanesburgo a Cerimónia de 

abertura da Cimeira “Um 

Mundo Jovem”, uma plata-

forma para jovens entre a idade de 

18 a 30 anos provenientes de todo 

o mundo.  O moçambicano Her-

cildo Mussuanganhe foi um dos 

delegados  patrocinados pela Sasol  

para ser representante e portador 

da bandeira nacional neste even-

to. Este é um dos três candidatos 

moçambicanos fora de vinte jovens 

líderes comunitários que foram 

seleccionados pela Sasol como de-

legados dos cinco dos seus países 

afi trioes que participaram nesta ci-

meira na sua quarta edição.

Provenientes de todo o mundo os 

jovens participantes desta da Ci-

meira “Um Mundo Jovem”  tem a 

oportunidade de debater e formu-

lar soluções para questões globais 

urgentes.

O moçambicano de 30 anos de 

idade, Hercildo Massuanganhe, 

é exemplo de um caso de propor-

cionar aos jovens desfavorecidos a 

oportunidade para terem sucesso. 

Ele ajuda a apoiar a sua educação 

formal fornecendo competências 

técnicas e apoio contínuo e encora-

jando-lhes para tornarem-se líderes 

Bandeira Nacional representada na Cimeira 
“Um Mundo Jovem de 2013”

e desenvolvedores de negócios nas 

suas comunidades.

Os outros dois candidatos moçam-

bicanos são Th omas Arnaldo Huo e 

Mamiza Monteiro Muteia. Oriun-

dos de Mapinhane na provincial de 

Inhambane, Th omas tem ajudado a 

ser pioneiro em duas técnicas novas 

revolucionárias que irão não só es-

timular o desenvolvimento de com-

petências no seu país como também 

serão avanços no campo de energias 

sustentáveis e renováveis.

Th omas forma parte do programa 

de bolsas de estudo patrocinado 

pela Sasol em parceria com o Mi-

nistério dos Recursos Minerais de 

Moçambique. Moçambique tem 

experimentado um aumento signi-

fi cativo nas actividades associadas 

com a mineração e exploração dos 

seus recursos naturais, com impor-

tantes descobertas no norte, sul e no 

interior do país. 

“A Sasol acredita no poder, cora-

gem e talento de jovens líderes e a 

sua habilidade para implementar 

mudanças não só nas suas próprias 

vidas mas também nas vidas de 

outras pessoas. É importante que 

como uma sociedade e indústria, 

criemos uma plataforma para a voz 

da juventude ajudar-nos a moldar 

o futuro de maneira colaborativa,” 

disse Nolitha Fakude, Directora 

Executiva da Sasol.

Ela acrescentou que junto com 

a Um Mundo Jovem, a Sasol re-

gozija-se de ser capaz de receber 

algumas das mentes jovens mais 

extraordinárias do mundo para 

participarem na cimeira deste ano 

onde elas serão capazes de gerar 

e articular ideias impactantes que 

podem iniciar uma mudança po-

sitiva nas suas comunidades e no 

mundo em que vivemos.

A cimeira é facilitada por conse-

lheiros de alto nível como o Se-

cretário-Geral das Nações Unidas 

Kofi  Annan, autora Fatima Bhutto 

e modelo e actriz Lily Cole entre 

outros, que têm sobressaído nos 

seus vários campos de negócio, po-

lítica, moda, ciência e desporto. Os 

conselheiros irão trabalhar com os 

1300 jovens líderes reunidos pro-

venientes de mais de 180 países 

para abordar soluções para desafi os 

entre as áreas incluindo educação, 

negócios globais, direitos huma-

nos, desenvolvimento sustentável e 

transparência.

No dia 16 de Março de 2013, teve lugar em Maputo uma sessão da 
Conferência Nacional do MISA-Moçambique.
Na sessão, a Conferência Nacional do MISA-Moçambique inteirou-se 
da situação actual da organização, tendo ao mesmo tempo tomado 
decisões com vista à sua revitalização.
Dos debates resultou a decisão de se convocar uma Assembleia Geral 
para o relançamento do MISA-Moçambique e eleição dos novos ór-
gãos sociais da organização.
A Conferência Nacional deliberou igualmente a constituição de um 
Grupo de Trabalho tendo em vista elaborar os preparativos para a 
referida Assembleia Geral.
Nestes termos, o Grupo de Trabalho toma esta oportunidade para 
anunciar que estão criadas as condições para a realização da Assem-
bleia Geral do MISA-Moçambique, tendo estabelecido para o efeito 
a data de 08 de Novembro de 2013, no Complexo Kaya Kwanga, na 
cidade de Maputo, pelas 09,00 horas. 
Assim, o Grupo de Trabalho convida todos os membros do MISA-
-Moçambique que o desejarem a prepararem as suas candidaturas 
para os órgãos sociais do MISA-Moçambique a serem eleitos na refe-
rida Assembleia Geral. 
Os órgãos socais do MISA-Moçambique são: 
1. Presidente;
2. Conselho Nacional Governativo; e 
3. Conselho Fiscal. 

A Assembleia Geral terá a seguinte agenda de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de  m de mandato pelo Conselho Na-
cional Cessante

2. Apresentação de candidaturas e eleição dos novos órgãos socias 
da organização

O Grupo de Trabalho

Maputo, aos 06 de Outubro de 2013

CONVOCATÓRIA
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Primeiro Festival de Pandza em Maputo

Teve lugar na semana passa-

da, Em Maputo, na Praça da 

Paz, a realizaçaodo primeiro 

Festival de Pandza da mCel.

Com muita música, luz e dan-

ça, o concerto genuinamen-

te moçambicano,oferecendo 

uma menu de actuaçoes artistas 

nacionais,no estilo que veio revo-

lucionar a música jovem moçam-

bicana. 

O festival movimentou em palco 

21 artistas nacionais, com desta-

que para DJ Ardiles, Liloca, Denny 

OG, Marlene, Estaca Zero, Mr. 

Kuka, DH, Mega Júnior, Raio X, 

Mr. Bow, Cizer Boss, Hernani, 

FD, Gasso, New Joint, Miss Zav, 

Star Million, Matilde Conjo, en-

tre outros.

Esta festa da música moçambi-

cana se enquadra no programa 

do Verão Amarelo, patrocinado 

pela operadora de telefonia móvel 

mcel e foi organizado pela “Moz 

on Top” tendo a produção estado 

a cargo da Khuzula.

Um dos momentos mais altos 

do espectáculo pertenceu a DJ 

Ardiles com os seus habituais te-

mas “É só fotooo”, “Deixa assim”, 

“Ela disse que dá”, “Viva”, entre 

outros.

O público que este em massa no 

local aplaudiu com euforia a ac-

tuação do músico e compositor 

DJ Ardiles, mentor do festival e 

também membro de um dos gru-

pos pioneiros deste ritmo-Repú-

blica do Pandza (RDP). Redacção

Vinhos de 
Lisboa em 
Maputo: 
Uma prova 
de bom gosto

Alguns dos melhores néctares da região 

vitivinícola de Lisboa foram partilhados 

esta quinta-feira, 10 de Outubro, numa 

grande prova realizada no Restaurante 

Divino (Divino Club), em Maputo. Tintos, bran-

cos e espumantes de uma das mais prestigiadas 

regiões vitivinícolas portuguesas surpreenderam 

os paladares mais exigentes. 

Serão oito os produtores representados com os 

seus melhores vinhos nesta prova especial: Ade-

ga Cadaval, Adega Labrugeira, Adega Vermelha, 

Companhia Agrícola do Sanguinhal, Paço das 

Côrtes, Quinta dos Capuchos, Quinta de São Se-

bastião e Vidigal Wines.

A Região Vitivinícola de Lisboa abrange nove de-

nominações de origem – Alenquer, Arruda, Buce-

las, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire, Louri-

nhã, Óbidos e Torres Vedras – e ainda a indicação 

geográfi ca “Vinho Regional Lisboa”.Todas estas 

zonas têm características muito distintas, o que 

faz com que originem néctares muito diferentes 

e sempre surpreendentes. A diversidade do relevo, 

dos solos e até do clima, bem como das castas e 

a vontade do Homem são a causa dessa diversi-

dade, possibilitando uma vasta escolha, para que, 

em qualquer refeição ou momento, tenha sempre 

o vinho adequado. 

As principais castas brancas que dão origem a es-

tes vinhos são o Arinto, Fernão Pires, Malvasia, 

Seara-Nova e Vital. Entre as castas tintas predo-

minam o Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão, 

Tinta Miúda, Touriga Franca, Touriga Nacional e 

Trincadeira, para além da contribuição de castas 

internacionais como o Chardonnay, Cabernet-

Sauvignon e Syrah.

Nesta região, a cultura da vinha já é praticada des-

de a ocupação romana, mas foi na Idade Média 

que ganhou mais expressão e dimensão através 

das ordens religiosas presentes em diversos con-

ventos. Com o tempo, a vitivinicultura adquiriu 

uma importância cada vez maior e, actualmente, 

os vinhos de Lisboa estão entre os mais apreciados 

e premiados vinhos portugueses. Para além disso, 

têm sido acolhidos e reconhecidos em vários pon-

tos do mundo, nomeadamente na Europa, África 

e América do Norte.

Patrono da iniciativa exibindo os seus dotes  vocais
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O 
Governo dos Estados Uni-

dos da América através da 

sua agência para o Desen-

volvimento Internacional 

(UAID), e a Procuradoria-Geral da 

Republica PGR, lançou na última 

terça feira em Maputo um novo 

projecto denominado por projecto 

de fortalecimento institucional da 

procuradoria –Geral da Republica.

Trata-se de um projecto institu-

cional entre os dois Governos de 

Americano e Moçambicano, or-

çado em cerca de 1.4 milhões de 

dólares americanos, e a outra parte 

Governo Americano fortalece laços com Moçambique
estimado em cerca de 2 milhões de 

dólares.

 Douglas Griffi  ths, Embaixador 

dos Estados Unidos de América 

em Moçambique, explicou na oca-

sião que o valor ora disponibiliza-

do tem por objectivo a assistência 

técnica e formação de mais 150 

funcionários e 400 magistrados e 

ofi cias de justiça espalhados um 

pouco por todo o país.

De acordo com Douglas Griffi  ths, 

“ o Governo dos estados unidos 

reitera o fi rme compromisso em 

apoiar os esforços da PGR que re-

sultaram num Estado de Direito 

mais fortalecimento e uma melho-

ria prestação de serviços ao cidadão 

que será crucial para o desenvol-

vimento de Moçambique para os 

próximos anos” 

Por seu turno o Procurador –Ge-

ral da Republica, Augusto Paulino, 

congratulo o gesto do Governo 

Americano, sublinhando que com 

o projecto de fortalecimento o seu 

sector vai alargar os trabalhos jurí-

dicos.    

Entretanto, numa primeira fase 

o projecto de fortalecimento en-

tre aquelas duas instituições terá 

a duração de dois anos. O fortale-

cimento surgem na sequência de 

reconhecimento do Governo dos 

Estados Unidos aos progressos que 

o PGR, tem realizando na medida 

em que este sector procura aumen-

tar a sua cobertura a nível nacio-

nal, só para citar nos últimos anos 

o PGR, conseguiu cobrir cerca de 

128 distritos.

Recorde – se que actualmente o 

país dispõem de cerca de 317 pro-

curadores para um universo de 

aproximadamente 23 milhões de 

moçambicanos. Entretanto, com 

este projecto de fortalecimento vai 

melhorar o acesso a informação ju-

rídica em todos os distritos da ca-

pital do país.
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O 
conceituado músico Abel 

Laste, lançou o seu se-

gundo álbum no último 

sábado em Maputo, por 

sinal o dia da paz, intitulado por 

“Recomeçar”. Trata se de um ál-

bum composto por novos e anti-

gos temas cantado em Gospel.

O lançamento de novo álbum 

contou com a presença do gru-

po coral da policia municipal de 

Maputo, amigos fãs entre outros. 

A cerimónia do lançamento teve 

lugar no Cinema Scala cidade de 

Maputo.

Para além de lançamento de novo 

álbum, o músico faz parte de um 

projecto de âmbito social de apoio 

as crianças que se encontram a vi-

ver no infantário da Matola.

Na ocasião, Laste explicou as ra-

zões que o motivaram abraçar a 

causa de apoio de apoio social das 

crianças do infantário da Matola, 

assim como a mudança do ritmo 

das suas músicas para o Gospel.

 “ O lançamento deste álbum en-

quadra –se também num projecto 

social, as receitas deste espectácu-

lo pretendo apoiar algumas crian-

ças que  vivem no infantário da 

Abel Laste lança 
“Recomeçar”

Motola.

 Esta ideia surge depois de visitar 

o centro, constatei que cerca de 

95 % das crianças não conseguem 

caminhar sozinhas dependem ex-

clusivamente de outras pessoas. 

Não só com este novo trabalho 

pretende satisfazer a cede dos 

meus fãs que vinham cobrando”.

Entretanto, para além dos bilhe-

tes que eram vendidos a 100mts, 

no local do espectáculo, cada es-

pectador levava um kit de produ-

tos para oferecer as crianças.

Sobre a mudança do ritmo, Las-

te precisou que “eu sempre cantei 

outro tipo de música, mas nunca 

foi o meu estilo, apenas estava a 

procura de espaço, o meu ritmo 

verdadeiro é Gospel”

Mas lamentou o facto da música 

Gospel, não ter muita saída no 

nosso país. “Eu sei que o nosso 

país não esta preparado para con-

sumir a música Gospel, as maioria 

das pessoas pensam que Gospel é 

uma música para religiosos ”.

Lembre se que o músico Abel 

Laste, antes de lançar o seu pri-

meiro álbum, participou em vá-

rios programas em 2005 e 2006 

respectivamente.  

Eunice Durma estudante da 

12ª classe na escola Secun-

dária Francisco Mayanga, 

foi a vencedora do concur-

so literário inter-escolar promo-

vido pela DSTV,  uma empresa 

provedora de serviços de televisão 

por assinatura. 

Em conversa com o SAVANA, 

a vencedora manifestou surpre-

sa com o resultado e encorajou a 

toda a comunidade estudantil a 

participar em concurso do género.

“Eu não contava que seria vence-

dora, foi uma surpresa para mim, 

Eunice Durma vence 
prémio literário
Por :Zaqueu Massala

gostaria de apelar as minhas co-

legas para não desanimar devem 

continuar a concorrerem quem 

sabe que para o próximo ano po-

dem vir a ganhar ”.

O concurso consistia na elabo-

rarão de trabalhos de redação e 

cartaz por via Satélite, internet e 

GPS e contou com a participa-

ção de mais de 400 estudantes de 

todo país

O director daquela escola, Or-

lando Lima, mostrou se bastante 

satisfeito por ser sua escola ven-

cedora do concurso.

“Estou bastante satisfeito, por-

A 
Autoridade Tributa-

ria de Moçambique, 

lançou nesta quarta-

-feira, um novo ser-

viço de atendimento para 

receber os clientes através de 

números de telefones, fax ou 

internet.

De acordo com o Presiden-

te da Autoridade Tributaria 

(AT), Rosário Fernandes, o 

novo projecto tem por objec-

tivo de fl exibilizar e dinamizar 

o trabalho dos clientes. 

O projecto está orçado em 

cerca de 35 milhão de dólares 

americanos e deste valor, 10 

milhões serão aplicados para o 

atendimento ao cliente.

Segundo Fernandes, numa 

primeira fase o projecto será 

Autoridade Tributaria lança 
novos serviços
Por :Zaqueu Massala

implementado nas províncias de 

Maputo, Gaza, Inhambane, Bei-

ra, Sofala, Namupla e Nacala.

Fernandes assegurou que já estão 

criadas todas as condições para o 

trabalho e apelo aos funcionários 

que vão trabalhar nesta área para 

pautarem boas práticas e ges-

tão.

“ O novo projecto vai ajudar 

a reduzir as distâncias dos 

clientes que na altura percor-

riam longas distâncias, não só 

vai também reduzir as longas 

horas na bicha”.

Intervindo na ocasião, a ges-

tora do projecto Neyma Ta-

mimo, precisou que o projecto 

de atendimento ao cliente vai 

facilitar o processo fi scal dos 

mesmos.

“Este é projecto com um siste-

ma informático que foi prepa-

rado para receber ou atender 

as preocupações dos clientes, 

que a partir de um telemóvel 

ou internet, o clientes pode 

trata assuntos se precisar des-

locar- se para a agência”. 

A 
Multichoice Moçambique, 

empresa provedora de ser-

viços de televisão por assi-

natura, inaugurou recente-

mente, a sua nova sede em Maputo.

Localizadas no bairro da Malhan-

galene, em Maputo, as instalações 

Multichoice consolida presença 
em Moçambique

foram inauguradas pelo Ministro 

dos Transportes e Comunicações, 

Gabriel Mutisse que enfatizou, no 

seu discurso, a confi ança que a em-

presa deposita no desempenho da 

economia moçambicana, o que se 

manifesta através do investimento 

realizado.

A operar em Moçambique desde 

1995, a Multichoice assumiu desde 

então, “o compromisso de traba-

lhar com o Governo e com outros 

stakeholders importantes para se 

colmatar o fosso digital, e ofere-

cer televisão de classe mundial ao 

país”.(Redacção)

O 
Banco Único assinou 

ontem um acordo co-

mercial de parceria com 

o Banco Santander Tot-

ta para ser o representante desta 

instituição portuguesa, no apoio 

aos seus clientes empresariais que 

se vierem a estabelecer no merca-

Banco Único e Santander Totta 
firmam parceria

do moçambicano. 

Segundo um comunicado do 

Banco Único, recebido na nossa 

redacção,  a parceria “surge no 

âmbito do esforço que o Banco 

Santander Totta tem feito para 

estabelecer relações e parcerias 

privilegiadas em mercados onde 

os seus clientes empresariais têm 

vindo a aumentar a sua activi-

dade, possibilitando desta forma 

tornar mais fácil, efi ciente e segu-

ra a relação com novos clientes e 

novas geografi as”.

(Redacção)

O 
Projecto Impala da Cer-

vejas de Moçambique foi 

recentemente reconheci-

do, na cidade alemã de 

Munique, nos prémios Beverage 

Innovation Awards durante a 

cerimónia de premiação espe-

cial acontecida no decurso da 

DrinkTeck, a maior feira mundial 

da indústria de bebidas. 

Impala galardoado na Alemanha
A comissão de júris do prémio 

analisou mais 370 inscrições, 

subdivididas em 29 categorias, 

provenientes de mais de 40 pa-

íses tendo destacado o projecto 

moçambicano com o prémio na 

categoria de Melhor Iniciativa de 

Responsabilidade Social Corpo-

rativa.(Redacção)

Presidente da Autoridade Tribu-
taria (AT), Rosário Fernandes

que este prémio representa 

a escola, mas também o mas 

importante para me não é o 

prémio ganho, mas a parti-

cipação dos estudantes des-

te concurso porque é atra-

vés deste concurso que eles 

aprendem a escrita e a leitu-

ra, e gostaria de convidar os 

outros estudantes a participar 

um concurso de género”.  

A cerimónia de entrega do 

prémio teve lugar na tarde 

desta quarta-feira na es-

cola Secundaria Francisco 

Mayanga em Maputo, e foi 

organizado pela DSTV.Eunice Durma recebendo prémio




