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Riacho do Vunduzi onde  em Outubro houve tensão

Cruzamento do Inchope

Caetano, residente a beira da N1, 20km de Gorongosa

Por João Vaz de Alma-
da (texto e fotos), no 

Vunduzi  

Após o regresso de 
Afonso Dhlakama às 
matas da Gorongosa, no 
passado dia 17 de Ou-
tubro, e dos rumores de 
um possível regresso do 
país à guerra, o SAVANA 
voltou à Vunduzi para 
verificar in loco o que se 
está a passar na região 
que já foi quartel-general 
do antigo movimento 
rebelde. A nossa repor-
tagem não conseguiu 
chegar à fala com o 
líder da Renamo, mas 
verificou uma aparente 
e estranha tranquilida-
de, diferente da grande 
tensão que reinava na 
região desde finais de 
Outubro passado.

Sábado, 24 de Novembro. 
Nove horas da manhã. No 
cruzamento do Inchope, a 
agitação é a mesma de sem-
pre, provocada pelo enorme 
trânsito de camiões, ou não 
fosse este o principal ponto 
de intersecção de estradas 
do país. Daqui vai-se, passe o 
exagero, para todos os lados. 
Para quem vem de Maputo, 
a via da esquerda tem como 
destino o Chimoio e o Zimba-
bwe, servindo de hinterland. 

Quem virar à direita toma o 
rumo da N6 até à segunda 
cidade do país, a Beira. Quem 
seguir em frente, obedecendo 
à placa Gorongosa/Nicoada-
la, dirige-se para Norte e pode 
chegar até Palma, no extremo 
setentrional da província de 
Cabo Delgado. A reportagem 
do SAVANA seguiu por esta 
última. 

No Inchope, onde ainda 
há pouco mais de três sema-
nas era notada a presença 
de carros da FIR (Força de 
Intervenção Rápida) e de 

elementos do SISE (Serviços 
de Informação e Segurança 
do Estado), no sábado último 
já não havia resquícios de 
qualquer presença de forças 
policiais. 

Caetano vive à beira da 
EN 1, escassos metros após 
uma placa onde se lê que 
faltam 20 quilómetros para 
a Gorongosa – vila. “Estou 
aqui com a minha esposa e 
os meus dois filhos”, refere, 
enquanto aponta para a 
sua residência, uma tosca e 
mal-amanhada palhota que 
a escassez de dinheiro não 
permitiu a sua conclusão. 
“Ainda não terminei. Estou a 
espera de ter dinheiro para 
fechar aquela parede com 
cimento.”

A pobreza, aqui, encar-
regou-se de tornar tudo 
precário. A casa, a educação, 
a saúde e…a vida em geral. 
Mesmo assim, apesar de to-
das as dificuldades, Caetano 
diz que gosta de viver neste 
local. Veio do Alto Molocué – 
alta Zambézia – há sete anos 
e aqui “conseguiu a esposa”, 
proveniente do Chimoio. 

Mais do que este bater de 
pé de Afonso Dhlakama e dos 
seus homens no Vunduzi, a 
50 quilómetros dali, a falta de 
água é o que mais o assusta. 
“É o grande problema deste 
local. Temos que andar um 
quilómetro para consegui-la. 
Se não fosse essa bomba 
estávamos a passar muito 
mal.” E imediatamente cor-

rige: “nem podíamos viver 
aqui.” Para ele, se não fosse 
“o sol a mais” estaria bem. 
“Somos camponeses. Vive-
mos do milho que cultivamos 
e que vendemos na vila da 
Gorongosa. Se chovesse não 
passávamos tão mal.”

Para Caetano, a vida está 
normal, mesmo depois do dia 
17 de Outubro, data em que o 
presidente da Renamo, Afon-
so Dhlakama, na sequência 
das comemorações do 33º 
aniversário da morte de André 
Matsangaiça – o primeiro líder 
do movimento que combateu 
a Frelimo numa guerra de 16 
anos –, veio acantonar-se 

junto ao posto administrativo 
do Vunduzi, a 30 quilómetros 
da vila da Gorongosa e a 20 
do seu antigo quartel-general, 
Casa Banana. 

Caetano não conhece 
as reivindicações do antigo 
movimento rebelde mas de 
uma coisa tem a certeza: 
não quer nunca mais viver 
aquela guerra que conheceu 
em criança. “Tenho muito 
medo que aquela guerra 
[a civil] volte. Eu era miúdo 
mas ainda me lembro bem.” 
Confessa que nas últimas 
semanas não notou grande 
movimento na estrada. “Não 
vi nada, mas ouvi falar dessa 

fofoca que a Renamo está lá 
no Vunduzi. Se notasse não 
tinha problemas em falar por-
que eu também tenho medo. 
Aquilo é uma brincadeira 
deles. Nós estamos a viver 
com a Frelimo. Se não fosse 
a Frelimo não podíamos viver 
dessa forma.” 

Por enquanto, não tencio-
na abandonar o local onde 
vive. “Ainda não fui amea-
çado, por isso vou continuar 
aqui. É perto da estrada. 
Quando quero ir a Quelimane 
é só subir no carro e ir em-
bora. Quando estou doente 
também apanho logo o carro 
para o hospital.”

Pequenos incidentes 
não perturbam a ordem 
pública 

Na vila da Gorongosa, o 
ambiente é igualmente de 
absoluta tranquilidade. O 
administrador, Paulo Majacu-
nene, apesar de ser sábado, 
encontra-se a trabalhar no 
seu gabinete. “Aqui estamos 
sempre a trabalhar”, diz com 
um sorriso, garantindo que 
nada tem a ver com o que 
se passa em Vunduzi, a 30 
quilómetros de distância, até 
porque ali, segundo ele, não 
se passa nada de anormal. 
“Pode ir a conduzir até lá. Não 
há qualquer problema nisso. 
Ele [Dhlakama] está pertinho 
do posto administrativo. Tem 
lá polícia, FIR, tem tudo”, 
remata Majacunene com o 
ar mais natural do mundo. De 
acordo com este represen-
tante do governo “a situação 
está calma e ordeira. Há 
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Paulo Majacunene, administrador do distrito de 
Gorongosa

algumas movimentações no 
local onde estão acantonados 
os homens da Renamo mas 
está tudo tranquilo.” Quanto 
ao número de guerrilheiros 
acantonados, Majacunene 
não tem muitas certezas 
mas adianta: “Há um mês 
falava-se em cerca de 300. 
Agora parece que só lá estão 
150. Mas não posso precisar 
o número exacto.” Contudo, 
de uma coisa o administrador 
tem a certeza: “Dhlakama 
está lá acampado entre as 
mangueiras a cerca de 750 
metros da sede do posto 
administrativo do Vunduzi.”

Ainda de acordo com 
Majacunene, só pequenos 
incidentes com as suas 
sentinelas têm perturbado 
a normalidade. “Às vezes 
tentam barrar a passagem 
aos aldeões, fazem muitas 
perguntas, mas as soluções 
têm sido encontradas no 
local. O facto de ser uma 
via pública não lhes permite 
cortar a passagem. Por isso 
a ordem é estabelecida pelas 
forças da polícia da Repúbli-
ca. Essas mesmas forças, 
quando passam para o lado 
deles, por uma questão de 
cautela, vestem roupa civil. 
Também os ex-guerrilheiros, 
quando circulam pela povoa-
ção, fazem-no desarmados e 
à paisana.” Ainda, de acordo 
com o administrador, há al-
gumas famílias que não se 
sentem bem porque “passa-
ram a ter vizinhos que não 
possuem uma relação muito 
sã com eles.” 

Tomamos novamente a 
estrada nacional rumo a nor-
te. Um desvio indica: Cavalo 
/ Inhaminga. É por aqui que 
se chega ao Vunduzi. Mais 
25 quilómetros, integramen-
te percorridos em picada, 
e alcança-se aquele posto 
administrativo. Do outro lado, 
a uma distância semelhante, 
fica Casa Banana, o coração 
da Renamo durante o conflito 
armado que, para não se 
tomar partido, agora adoptou-
se a denominação ‘Guerra 
dos 16 anos”. 
Tudo tranquilo

O povoado do Vunduzi 
fica localizado num vale, no 
sopé da serra da Gorongosa. 
As habitações, em número 
reduzido, são constituídas, 
na sua grande maioria, por 
palhotas. O movimento é 
escasso. Os únicos veículos 
que circulam são bicicletas. 
Tudo está calmo, tranquilo. 
No centro, frente a frente, 
como que desafiando-se 
mutuamente, ondulam duas 
bandeiras: uma da Frelimo e 
outra da Renamo, esta última 
bem mais gasta. 

Quando paramos o carro 
para perguntar pelo posto 
administrativo a resposta é 
dada com outra pergunta: 
“Da Frelimo ou da Renamo?”, 
mostrando bem a bipolari-
zação que ainda formata as 
consciências. Esclarecemos 
que pretendemos o posto da 
República de Moçambique, a 
autoridade do Estado, não a 
dos partidos. Ao fim de algum 
tempo, o cidadão da Repúbli-
ca, compreende e leva-nos ao 
local indicado. 

Recebemos a informação 
de que o chefe de posto não 
se encontra. “Saiu em serviço 
para a Vila da Gorongosa”, 
dizem-nos. Aproveitamos 
para fazer uma ronda pelo 
Vunduzi, onde a presença 
do líder da Renamo desde 
17 de Outubro levou algumas 
pessoas a acreditarem que 
a guerra estava de volta. No 
riacho da tensão três crianças 
tomam banho animadamente 
amenizando a canícula. Uma 
mulher lava a roupa e outra 
aproxima-se para beber água 
com a mão em concha. 

Mais adiante, já na direc-
ção onde supostamente se 
encontra o líder da Renamo, 
caminham dois homens 
de meia-idade. As calças 
denunciam-nos: são milita-
res da Renamo. Paramos o 
carro para lhes perguntar se 
nos podem levar até junto 
do presidente para uma en-
trevista. A primeira reacção 
é de desconfiança. Querem 
saber quem somos. Esclare-
cidos que somos jornalistas 

independentes, chamam 
mais quatro homens e, após 
uma pequena conferência em 
surdina, sobem para a caixa 
aberta da nossa carrinha para 
nos levar ao objectivo. 

Renamo controla
Percorridos alguns metros, 

ordenam que estaccionemos 
na sombra de uma enorme 
mangueira. Entregamos um 
cartão-de-visita e dois deles 
servem de correio. Encos-
tados à árvore estão duas 
sentinelas. A partir daqui só 
se passa com ordens da Re-
namo. Uma curva na picada 
impede que se divise mais de 
50 metros. Dali para a frente 
é uma incógnita. Só os ex-
guerrilheiros têm acesso. Só 
dá para perceber que a ener-

gia eléctrica já não alimenta 
aquela zona, ao contrário do 
que sucede na povoação. 

Passam 20 minutos e ou-
tros dois elementos, não os 
que levaram o nosso pedido, 
estão de volta com o nosso 
cartão. A resposta surge 
peremptória: “o presidente 
manda dizer que está muito 
ocupado e não pode recebê-
los.” Insistimos mais três 
vezes. Debalde. A resposta foi 
sempre a mesma. O melhor 
que conseguimos foi: “quando 
ele puder vai contactar.” 

Regressamos ao centro 
do povoado. Queremos saber 
onde estão concentradas as 
forças policiais de que tanto 
se falava. Descobrimo-las 
junto ao posto policial, acan-
tonadas em quatro tendas de 

campanha. A descontracção 
é total. Os militares circulam 
em roupa interior, de meias, 
num relaxe que até assusta. 
Fuma-se, bebe-se refresco 
e uma ou outra cerveja, às 
claras. Não se vê uma arma 
e só a presença de um carro 
blindado da FIR destoa o 
ambiente de serenidade 
absoluta. 

Abandonamos Vunduzi 
deixando para trás uma estra-
nha tranquilidade. Já à saída 
da Gorongosa, paramos junto 
ao ‘Ricardo’ Place’, um bar 
com relativo bom aspecto. 
Metemos conversa e ficamos 
a saber que nos primeiros 
dias a vila foi atravessada 
por uma caravana de 20 
carrinhas de caixa aberta 
com militares da Renamo 

empunhando AKM’s, numa 
clara demostração de força. 
A escoltá-los, na retaguarda, 
seguiam elementos da FIR, 
numa clara demonstração de 
controlo. Ficamos também a 
saber que Dhlakama, na pri-
meira semana, passou várias 
vezes na vila efectuando, 
inclusivamente, compras no 
mercado. “O melhor era mes-
mo a Frelimo falar com ele. Já 
viu o dinheiro que custa ao 
país manter esta polícia toda 
ali?”, questiona um deles. 
“Para mim, depois de você me 
contar que não foi recebido, 
ele só pode estar refém dos 
seus próprios homens. São 
eles que não o deixam sair”, 
opina outro.                




