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Em tempo do coronavírus os jornais não estão de quarentena. O SAVANA faz a sua parte!
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“A popularidade de 
Dhlakama deveu-se 
a culpa da Frelimo”.

“Com estas coisas 
de plataformas 
digitais (no quadro 
da Covid-19), 
estamos a enganar-
nos. Estamos a 
mentir-nos”.
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se dizem académicos, disseram que 

África tem poucos casos da Co-

vid-19, devido a incapacidade de 

testagem. Isso me chateou bastante 

e não aceito essa maneira de ver as 

coisas. 

Ao ouvir essas opiniões logo pen-

sei: lutámos pela independência e 

45 anos depois ainda nos inferio-

rizamos desta forma? Isso mostra 

que, apesar das potências coloniza-

dores terem nos concedido a inde-

pendência, no seio de cada mente 

do africano ainda reina o espírito 

de colonização. Nós africanos con-

tinuamos com complexos de infe-

rioridade. Só é bom o que vem do 

colonizador. 

O que é da nossa iniciativa é inva-

lido. O africano não acredita nas 

suas capacidades.

Se o mundo ainda não tem vacina 

para a Covid-19, de onde é que 

os africanos/moçambicanos vão 

buscar a cura?

O mundo nunca disse que não tem 

cura, eles dizem que vão curar fa-

zendo o que estão a fazer. Estou a 

falar de isolamento social, distan-

ciamento, uso de máscaras e confi-

namentos. E nós fomos copiar isso, 

mas terminamos por aí. 

Não apostámos nas nossas capa-

cidades científicas, porque a nossa 

mente está formatada no sentido 

de que só os estrangeiros podem 

resolver nossos problemas. Só po-

dem diagnosticar a doença e 

nos trazer a cura. Nós não pro-

Aos 81 anos de idade, Padre 
Filipe Couto continua lú-
cido e com ideias próprias. 
Ao SAVANA, o antigo 

reitor das Universidades Católicas 

de Moçambique (UCM) e Eduar-
do Mondlane (UEM) abordou os 
dois anos da Renamo sem o seu 

líder histórico, fazendo notar que 
com a morte de Afonso Dhlakama 
surgiram várias Renamos, nomea-

damente, o grupo de Ossufo, de 
Nyongo e daqueles que durante 

o dia estão com Ossufo e a noite 
com Nyongo. Afonso Dhlakama, 
que dirigiu a Renamo por cerca de 

40 anos, escapando várias vezes à 
morte ao cerco das forças gover-
namentais, durante a guerra-civil 

de 16 anos, até se impor como in-
terlocutor ante a Frelimo nas ne-
gociações que levaram à assinatura 

do Acordo Geral de Paz em Roma, 
em 1992, morreu a 3 de Maio de 

2018, em Gorongosa, numa altura 
em que dialogava com o Presidente 
Nyusi sobre o processo de descen-

tralização.   

Couto diz que para Moçambi-

que mudar não precisa de tirar a 

Frelimo e colocar a Renamo ou o 

MDM no poder. É necessário uma 

geração que olha para aquilo que 

foi feito, com tanta imperfeição e 

tomar um novo rumo. Igualmente, 

Filipe Couto analisa o papel das 

instituições de ensino superior e da 

“medicina verde” na resposta à pan-

demia da Covid-19. 

Além de ensinar, uma das políti-

cas da universidade é a investiga-

ção e inovação. O padre foi reitor 

das Universidades Católica de 

Moçambique e Eduardo Mondla-

ne. Como é que analisa a resposta 

científica das instituições de en-

Padre Couto: 

A morte de Dhlakama criou várias Renamos  
Por Raul Senda 

Das universidades privadas não 

podemos esperar muito, porque 

o seu objetivo é o negócio, mas a 

minha decepção é com as univer-

sidades públicas que, de princípio, 

têm orçamentos para investigação 

científica.  

Na sua forma de ver as coisas, o 

que estará a falhar? 

Estamos a perder a cultura de in-

vestigação e pesquisa. Isso requer 

comprometimento com academia 

e esse comprometimento está cada 

vez mais a faltar no seio dos nossos 

académicos e intelectuais. 

As coisas pioraram com a evolução 

tecnológica. Com a febre da inter-

net, poucos se esforçam para ir ao 

terreno buscar dados ou amostras 

para a experimentação laboratorial, 

poucos se preocupam em produzir 

suas próprias teorias. As pessoas 

vão a internet copiar tudo. Nem se 

dão tempo de adequar estas buscas 

à nossa realidade cultural ou tradi-

cional.

...o padre está a dizer que não há 

cultura de investigação e pesquisa 

no seio das nossas academias? 

Para falar a verdade, a nossa cultura 

de pesquisa ou investigação cientí-

fica sempre foi deficitária e quanto 

mais melhorámos em termos de 

meios materiais e tecnológicos a 

tendência é regressiva.

Há muito que as nossas instituições 

de ensino superior deixaram de ser 

centros de investigação e pesquisa 

científica. As universidades foram 

transformadas em centro de atri-

buição de diplomas para quem quer 

melhorar as suas condições salariais 

no emprego.

Infelizmente, chegámos a um nível 

em que a competência passou para 

o segundo plano à favor do diplo-

ma, porque este permite a pessoa 

concorrer a uma vaga de emprego 

e/ou se está empregado é para me-

lhorar o salário.

Quem é o responsável por este ce-

nário que descreveu?  

polémicas por ter introduzido o 

sistema Problem Based Learning 

(PBL), um modelo que foi contes-

tado por não se adequar à realida-

de moçambicana. Não sente que 

terá contribuído para a vulgariza-

ção do ensino superior?

Quando introduzi o modelo de 

aprendizagem baseada em proble-

mas/soluções tinha a intenção de 

obrigar o estudante universitário a 

ser mais esforçado e criativo. Isto é, 

o estudante universitário não devia 

se limitar as notas do professor, mas 

em ser capaz de produzir hipóteses, 

problematizar e encontrar soluções. 

Infelizmente fui mal sucedido e as-

sumo a responsabilidade por uma 

razão muito simples. Acreditei nos 

meus colegas e pensei que sempre 

estiveram à favor do modelo. Fui 

remando para um sentido e eles 

noutro e quando me apercebi, o 

barco estava no alto mar. Portanto, 

fui ingênuo e não percebi que esta-

va a remar sozinho. 

O meu erro foi de não ter avalia-

do estrategicamente a situação. Na 

verdade senti que em algum mo-

mento fui traído, porque nas reu-

niões que tive com os colegas, quer 

do conselho universitário, da reito-

ria e directores havia unanimidade 

naquele modelo de ensino. 

Só depois da minha saída é que 

descobri que afinal de contas o 

PBL não era querido.

Medicina verde para 
Covid-19
Estamos a falar do papel científico 

das universidades no contexto da 

pandemia e o padre diz que está 

decepcionado. Como é que de-

viam contribuir na busca de solu-

ções para o combate à doença?

Deixe-me explicar o seguinte: esta 

pandemia veio de forma estranha e 

os efeitos devastadores da doença 

deixaram-me muito mais preocu-

pado. Se a doença estava a matar na 

Europa e nos Estados Unidos da 

América, como é que seria quando 

chegasse à África onde já estamos 

a morrer por malária, cólera, ebola, 

tuberculose e HIV/SIDA.

Para a nossa sorte, parece que a 

tragédia poderá passar ao lado de 

África. A doença começou na Chi-

na, mas soube que os chineses, in-

ternamente, encontraram soluções. 

Não esperaram a Europa nem os 

Estados Unidos para ter medica-

mentos.

Agora pergunto: no meu Moçam-

bique, por onde andam os nossos 

cientistas. Por onde anda a nossa 

medicina verde? Qual é o papel da 

AMETRAMO?            

Uma vez fiquei mal disposto quan-

do, em conversa com amigos, que 

“Apesar de ter desempenhado um papel fundamental na história de Moçambique actual, não concordo que Afonso 
Dhlakama seja considerado um herói nacional” 

sino superior à problemática da 

pandemia da Covid-19?

O papel das universidades mo-

çambicanas na investigação desta 

pandemia tem sido um verdadeiro 

desastre. 

Aliás, estão completamente à mar-

gem. Aqui não falo apenas das 

universidades, mas também dos 

institutos públicos de investigação 

científica, agrónoma, botânica, bio-

lógica e de formação em saúde. 

Todos estão mudos perante esta ca-

lamidade. É no mínimo vergonho-

so para um país que diz que todos 

anos gradua doutores, mestrados e 

licenciados. 

Todos somos culpados, porque qui-

semos politizar tudo. Quisemos en-

gordar números em detrimento da 

competência.   

Por exemplo, com 45 anos de in-

dependência, dos quais quase 28 de 

paz e, com tantas escolas pelo país, 

não se explica que ainda tenhamos 

passagens automáticas. É altura de 

se dizer que chega das passagens 

automáticas e transita de classe 

o aluno que ao longo do ano de-

monstrou que tem habilidades para 

tal. 

Traçou um cenário sombrio, mas 

o padre esteve dentro do sistema 

quando dirigiu a UCM e a UEM. 

Recordo que a sua passagem da 

UEM foi marcada por algumas 

“Nós africanos 
continuamos com 

complexos de 
inferioridade. Só é 
bom o que vem do 

colonizador. O que é 
da nossa iniciativa é 
inválido. O africano 
não acredita nas suas 

capacidades”

“Aqui no sul, por 
exemplo, sei que há um 
remédio tradicional que 

se usa para imunizar 
as crianças contra a 

epilepsia, sei também 
que há raízes que se 

usam no tratamento de 
bronquite nas crianças, 

há terapias para a 
cura de gripes com 

o recurso a algumas 
plantas e todos aderem 

independentemente 
da classe social ou 

académica”

“A Frelimo também 
não colaborou. 

Quando conquistou a 
independência imitou 
a mesma coisa que os 
portugueses fizeram. 
Combateu muito às 

práticas e hábitos 
tradicionais” 
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curamos alternativas, porque os 

nossos doutores não acreditam nas 

nossas crenças.

O moçambicano que se forma em 

Portugal, quando regressa pensa e 

age como português, o da Inglater-

ra pensa como inglês e o formado 

nos Estados Unidos  pensa como 

americano. Os poucos que estão 

Sendo isso uma realidade, porquê é 

que os nossos cientistas não apos-

tam na investigação dessas plantas. 

Porque é que as nossas universida-

des não usam a ciência para padro-

nizar esses medicamentos.

As nossas universidades, os ins-

titutos de pesquisa e investigação 

científica e de educação em saúde 

já deviam ter formulas próprias de 

uso de kalumba, kakana, gengibre, 

batata africana e outras. Dos efeitos 

de piri-piri, coco, casca de banana 

ou folhas de eucalipto.

O nosso problema como moçam-

bicanos é de inferioridade e quanto 

mais vamos à escola mais nos dis-

tanciamos da nossa realidade. 

Esta crítica vai também para a 

Igreja Católica. Sou padre católico, 

mas a forma como a igreja comba-

teu às tradições africanas quando 

cimentou-se a colonização também 

contribuiu para abandono destes 

hábitos que sempre marcaram a 

população indígena. Na educação 

católica há uma teologia que não 

favorece os hábitos indígenas.

A Frelimo também não colaborou. 

Quando conquistou a indepen-

dência imitou a mesma coisa que 

os portugueses fizeram. Combateu 

muito às práticas e hábitos tradi-

cionais. 

Como é que o padre Couto olha para as dois 
anos da Renamo sem Afonso Dhlakama? 
Temos uma Renamo diferente. Veja que, 

depois de alguma polémica, esta Renamo 

se conformou com os resultados eleitorais e está a 

respeitar os órgãos eleitos e o seu líder tomou posse 

em vários órgãos de soberania que tinha assento. 

Com a Renamo de Dhlakama isso não seria possí-

vel. Dhlakama tinha seu carácter.       

Também sinto que com a morte de Dhlakama 

surgiram várias Renamos.  O grupo de Ossufo, de 

Nyongo e um terceiro composto por algumas pes-

soas que estão no parlamento. Esse grupo, durante 

o dia está com Ossufo e a noite com Nyongo. É 

com muita tristeza que vejo deputados da Rena-

mo na Assembleia da República  a desobedecer o 

seu líder e aplaudir as acções de Mariano Nyongo. 

Se o líder diz que Nyongo é um desertor, como é 

que os deputados eleitos pelo partido liderado por 

Ossufo Momade apoiam suas acções alegadamente 

violentas?    

Com Dhlakama na direcção do partido ninguém 

podia desafia-lo nas suas decisões. Agora, com Os-

sufo, assistimos vários movimentos de contestação 

e o novo líder mostrou que, apesar de ser o chefe, 

não é Deus. As pessoas podem discutir suas deci-

sões, desde o momento que esses questionamentos 

não tendem a destruir aquilo que já se construiu. 

É a própria Renamo que deve ajudar Ossufo Mo-

made a construir um partido melhor, sobretudo os 

instruídos, mas tenho a impressão de que a maioria 

os instruídos apoiam pouco Ossufo Momade.

Nas entrevistas anteriores, o padre sempre defen-

deu que Dhlakama era o rosto dos injustiçados. 

Mantém a mesma ideia com Ossufo Momade?

Ossufo Momade e o seu grupo ainda estão a pro-

cura de foco e a época de Dhlakama acabou. Agora 

cabe ao Ossufo Momade perceber que é o líder da 

Renamo eleito em Congresso e que deve encontrar 

formas de unir o partido, o que neste momento 

falta.       

Um chefe que sucede a um líder que era indiscu-

tível tem sempre uma situação muito difícil. Não 

invejo a situação de Ossufo Momade, mas digo 

continua a fazer os possíveis para reorganizar a Re-

namo e estabelecer seus pilares. 

Como moçambicano apenas me resta aconselhar 

Ossufo a procurar construir um partido que seja 

exemplo e influente na nossa democracia. É disso 

Moçambique não mudará com 
a geração actual

bem formados nas universidades 

moçambicanas também querem 

pensar como aqueles que vem do 
primeiro mundo e ninguém quer 
acreditar nas instituições de cura 
de casa.
Em Moçambique, temos raízes 
que bem investigadas pelos nossos 
cientistas, em coordenação com os 
nossos médicos tradicionais, pode-
mos ter soluções para muitas doen-
ças, incluindo a Covid-19.   
Atenção que não estou a falar de 
feitiçaria ou de obscurantismo, es-
tou a apelar ao uso da valorização 
da medicina tradicional.
Os protocolos de saúde mun-
dial dizem que só a Organização 
Mundial da Saúde pode certifi-
car/autorizar o consumo de qual-
quer medicamento. Como é que o 
padre advoga o recurso aos meios 
internos para o tratamento da Co-
vid-19?  
Aí está mais um exemplo de infe-
rioridade. Quem disse que a solu-
ção da Covid-19 está com os euro-
peus ou americanos? Por que é que 
a solução não pode estar nas nossas 
raízes medicinais. 
Falo da kakana, gengibre, kalumba, 
açafrão ou mesmo do quiabo. Sei 
que há uma Comissão Técnico-
-Científica que assessora o Presi-
dente da República na matéria da 
pandemia do novo coronavírus. Lá 

estão representados especialistas de 

várias áreas, mas não sei se a AME-

TRAMO está lá. 

Por exemplo, na minha infância 

soube que a kalumba que cresce 

em Cabo Delgado, já no tempo da 
colónia portuguesa, era usada como 
raiz antimalárica. Era exportada 
para Alemanha para a produção de 
quinino e cloroquina.
Aqui em Moçambique conheço 
médicos e doutores que, durante o 
dia, vão às clínicas, mas a noite pro-
curam pessoas que curam doenças 
da família.
Aqui no sul, por exemplo, sei que há 
um remédio tradicional que se usa 
para imunizar as crianças contra a 
epilepsia, sei também que há raí-
zes que se usam no tratamento de 
bronquite nas crianças, há terapias 
para a cura de gripes com o recurso 
a algumas plantas e todos aderem 
independentemente da classe social 
ou académica.
Portanto, todos nós, em algum mo-
mento, recorremos as plantas me-

dicinais no tratamento de alguma 

doença ou para ajudar a melhorar a 

saúde ou qualidade de vida.

“Para a nossa realidade 
acho exagero a medida 

que proíbe as crianças de 
irem às aulas” 

“Hoje fala-se do uso das 
plataformas digitais. 

Sou professor e sei muito 
bem de que aquilo é uma 

falácia”

Além das medidas que o Governo 

tomou para mitigar a propagação 

da doença, no pensamento do pa-

dre Couto também se devia inves-

tir na cura? 

Se me dizem que devo lavar as 

mãos a todo momento com sabão 

ou cinza, até agradeço porque a 

cinza é local. 

Dizer que não há aperto de mão, 

beijos e que as pessoas só podem se 

cumprimentar a distância ou usar 

máscaras também é compreensível, 

mas agora, para a nossa realidade, 

acho exagero a medida que proíbe 

as crianças de irem as aulas. 

Aliás, você proibiu as crianças de 

irem as aulas para evitar a propaga-

ção da doença, mas, por outro lado, 

as mesmas crianças estão no campo 

a jogar futebol ou nos mercados a 

vender amendoim ou badjias. 

Será que não havia outra forma de 

controlar a propagação da doen-

ça sem interromper as aulas? No 

meu entender, as escolas primárias, 

secundárias e universidades não 

podiam fechar por completo. Tal 

como fizeram na administração 

pública, podia-se aplicar o princí-

pio de rotatividade das crianças nas 

escolas, observando distanciamen-

tos e lavagem de mãos. Acho que se 

podia dividir as turmas por dois ou 

três e rodar as crianças em semanas. 

Hoje fala-se do uso das plataformas 

digitais. Sou professor e sei muito 

bem de que aquilo é uma falá-

cia. Se um estudante universitário 

não consegue usar devidamente as 

plataformas digitais, imagina uma 

criança do ensino primário? Isso 

“Sei que vão dizer que 
Couto é maluco, senil 
ou louco, mas essa é a 
realidade. Com estas 
coisas de plataformas 
digitais estamos a nos 

enganar. Estamos a nos 
mentir”.

“A popularidade de 
Dhlakama deveu-se 
a culpa da Frelimo 

porque fez coisas que 
irritaram o povo. 

Contudo, não aceito a 
resistência da Renamo 

como heroica”

para não falar daquela criança que 

vive no interior do distrito de Ma-

june em Niassa ou Zumbo em Tete. 

Quantas pessoas neste país têm 

condições para ter acesso à inter-

net? Têm energia eléctrica para as-

sistir tv e quantos pais têm tempo 

ou estão em condições de ensinar 

seus filhos? 

Sei que vão dizer que Couto é 

maluco, senil ou louco, mas essa 

é a realidade. Com estas coisas de 

plataformas digitais estamos a nos 

enganar. Estamos a nos mentir.

Não estou a dizer que o Governo 

deve deixar pessoas morrerem. Mas 

também devemos fazer coisas de 

acordo com a nossa realidade. Não 

podemos nos limitar a copiar coisas 

dos outros. Os nossos sábios de-

vem adequar o cenário actual com 

a nossa realidade.

que precisamos como moçambicanos. Ele não deve 

procurar ser semelhante a Afonso Dhlakama. Ele 

deve  fazer a sua parte e dessa forma transformar a 

Renamo num exemplo da democracia em Moçam-

bique.

Acha que Ossufo Momade é um líder ideal e ca-

paz de construir uma Renamo forte?

No reino dos cegos quem tem um olho é rei. Es-

tamos num processo de mudanças e Ossufo deve 

saber ouvir seus pares.

Há correntes que dizem que mais do que defender 

interesses da Renamo, Ossufo está preocupado 

com o seu estômago.

Os que dizem isso podem me mostrar, nos últimos 

anos, um líder que recusou mordomias?

Afonso Dhlakama nunca aceitou receber 71 mi-

lhões de meticais para ocupar o gabinete de líder 

do segundo partido mais votado...  

É importante perceber que Afonso Dhlakama não 

tinha problemas de dinheiro para desenvolver suas 

actividades. Ganhou muito dinheiro no processo de 

paz de 1992. Também tinha negócios particulares.

Não estou a dizer que, o que Ossufo fez é correcto 

ou não, mas também não podemos dizer que o pre-

sidente da Renamo é o único que tem apetite com 

as mordomias.

De tudo que falou do líder da Renamo, há moti-

vos para dizer que é uma figura ideal para mudar 

Moçambique?

 Só daqui a 40 anos teremos um novo Moçambi-

que. Não é com actual geração que vamos mudar 

as coisas. A Frelimo pode sair do poder e entrar a 

Renamo ou o MDM nada vai mudar. Moçambique 

só pode ser diferente com a mudança geracional. As 

actuais gerações estão viciadas e com ambições des-

medidas.    

Para Moçambique mudar não precisa de tirar a Fre-

limo e colocar a Renamo ou o MDM. Precisa de 

uma geração que olha para aquilo que foi feito por 

nós, com tanta imperfeição e tomar um novo rumo. 

Digo isso porque daqui a 40 anos não haverá vestí-

gios daquilo que somos nós.      

Nas celebrações dos dois anos da morte de 

Dhlakama, a Renamo reivindicou que o líder his-

tórico do partido deve ser reconhecido como herói 

nacional. Concorda? 

Não concordo, porque, depois da guerra pela inde-

pendência, o país viu-se mergulhado numa nova 

guerra entre moçambicanos onde a Renamo de 

Afonso Dhlakama foi dos principais protagonistas. 

Nessa guerra perderam-se muitas vidas, foram des-

truídas escolas, pontes, casas e outras bens. Por causa 

disso não posso chamar Dhlakama de herói. Con-

tudo, não estou dizer que a Frelimo não cometeu 

erros e que não tem responsabilidade nesse conflito. 

A popularidade de Dhlakama deveu-se a culpa da 

Frelimo, porque fez coisas que irritaram o povo.

Contudo, não aceito a resistência da Renamo como 

heróica.

Frelimo não está bem 
Qual é a análise que faz dos primeiros 100 dias da 

governação de Filipe Nyusi.

Só posso dizer que a minha Frelimo não está bem e 

não gostaria de comentar mais nada sobre este as-

sunto. Peço para respeitar a minha liberdade. 

“Vamos esperar 40 anos para ter um Moçambique 
novo”, padre Couto
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Apontou que o maior partido da 

oposição é hoje um movimento que 

ainda não consegue ser o que deve-

ria ser, porque a morte de Dhlakama 

marca o fim de uma época mas sem 

que tal significasse a possibilidade 

de uma nova época. 

“Internamente, tudo se faz para 

preservar a identidade e memória 

de Dhlakama mas ninguém está à 

altura deste último para tal missão”, 

disse.

Conrado nega que  a Renamo esteja 

desorientada, anotando que a prova 

disso é que muito rapidamente sou-

be fazer da morte do seu líder a base 

sobre a qual fundou um discurso po-

lítico que se pretendia “dhlakamia-

no” sem Dhlakama.

A Renamo, prosseguiu, nunca teve 

uma verdadeira coerência discursiva, 

uma verdadeira ideologia, um verda-

deiro programa político, mas através 

de Dhlakama era possível mobilizar 

as pessoas, porque ele era apto em 

falar aos corações dos minguados e 

pobres. 

Entende que, hoje, a Renamo não 

consegue tal tipo de façanha, por-

que, infelizmente, dentro dela não 

há quem consiga transmitir tal 

“calor” às populações que vivem na 

violência da fome, da guerra, da des-

nutrição, ou ainda da miséria brutal.

Deste modo, pensa que a Renamo 

sem Dhlakama é uma Renamo poli-

ticamente insípida e que deve ainda 

encontrar formas de ultrapassar o 

forte legado do seu líder histórico. 

Conrado considera falso dizer que 

Ossufo Momade não está a honrar 

a memória de Dhlakama. 

Ele não pode ignorar o legado de 

Dhlakama e não pode deixar de a 

mobilizar para poder continuar a ser 

legítimo no meio de muitos que ain-

da vêm a Renamo como Dhlakama.

Quanto a Nyongo, diz se tratar de 

processos normais em períodos de 

transição e responsabiliza Dhlaka-

ma por não ter produzido um suces-

sor consensual. 

Mostrar que aprendemos 
a lição
Quem considera que os dois anos 

sem a presença física de Dhlakama 

“são de coragem, ânimo e regozijo 

na continuidade da luta pelos seus 

ideais”, é a líder da Juventude da 

Renamo e antiga chefe da bancada 

parlamentar, Ivone  Soares.

Falando à margem das festividades 

do dia do combatente e da liga da 

Juventude da Renamo celebrado 

esta segunda-feira, Soares manifes-

tou preocupação com a forma como 

o processo de descentralização está a 

ser implementado. 

Considerou que o partido vai con-

tinuar com esta luta para que a 

descentralização represente a mate-

rialização dos anseios locais na go-

vernação.

A 
passagem no dia 3 de Maio 
do segundo ano após a 
morte por doença de Afon-
so Dhlakama acabou sendo 

também um momento de reflexão 

em torno da situação política actual 

e do quadro do respeito dos direitos 

e liberdades no país. 

O docente de Ciência Política, Do-

mingos do Rosário, diz não restar 

dúvidas que, com a morte do his-

tórico líder da Renamo, nota-se um 

agravamento do autoritarismo de 

Estado no país.

Bastando, para tal, ver o evoluir 

dos esquadrões de morte, violência 

contra elementos da sociedade civil 

e um coarctar das liberdades indivi-

duais.

À escala nacional, assistiu-se, no 

domingo passado, nas delegações 

províncias da Renamo, a um movi-

mento de celebração da passagem 

do segundo aniversário da morte 

de Afonso Dhlakama, que dirigiu o 

partido por cerca de 40 anos. 

Devido às medidas restritivas de-

rivadas da pandemia da Covid-19, 

não se notou muita pompa, mas 

houve mensagens que remetem a 

uma profunda reflexão em torno do 

rumo que a democracia moçambica-

na está a seguir.

Apesar de morto, a figura de 

Dhlakama continua dividindo opi-

niões. É herói para uns e vilão para 

outros. 

Nas cerimónias centrais alusivas ao 

dia, Ossufo Momade, sucessor de 

Dhlakama, exaltou os feitos e qua-

lidades do primeiro presidente da 

Renamo. 

“A luta travada pela Renamo, duran-

te os 16 anos, visava instalar no país 

a democracia, a justiça, a liberdade 

de expressão, a liberdade religiosa, 

o respeito pela vida humana, ideais 

que se tornaram realidade no nosso 

solo pátrio, porque os moçambica-

nos se compaginaram neles”, ano-

tou. 

Apontou igualmente que a luta foi 

em prol de eleições livres, justas e 

transparentes, bem como a instala-

ção de uma governação descentrali-

zada.

 “Quando o nosso ícone tombou, 

juramos liderar o partido, seguindo 

e inspirando-nos na letra e no espí-

rito nos seus ideais e seu legado. Por 

isso, continuamos a negociar com o 

Governo e esperamos muito breve-

mente concluir com êxito o processo 

do DDR”, anotou Ossufo. 

O presidente da Renamo avançou 

que a melhor maneira de recordar 

e imortalizar Afonso Dhlakama é 

não desfalecer perante as actuais 

adversidades, tendo apelado a uma 

reflexão sobre o legado do falecido 

líder. Reivindicou um reconheci-

mento da figura de Dhlakama pelo 

estado moçambicano, tendo em 

conta o contributo que deu à nação 

moçambicana, o seu nacionalismo e 

patriotismo. 

Um perigo à democracia 
O pesquisador e docente de Ciên-

cia Política, Domingos do Rosário, 

descreveu Dhlakama e o seu partido 

como actores incontornáveis na re-

cente história do país. 

Uma das grandes perdas para a de-

mocracia moçambicana foi a morte 

do histórico líder da “Perdiz”, consi-

derou o académico. 

No seu entender, com o desapareci-

mento físico de Dhlakama, o autori-

tarismo de Estado aumentou. Atra-

vés da  sua força militar, acrescenta, 

conseguia travar o autoritarismo da 

Frelimo ou do Estado e reivindicar 

aquilo que quisesse.

“O autoritarismo manifesta-se atra-

vés dos esquadrões de morte, violên-

cia contra os membros da sociedade 

civil e arbitrariedades”, apontou.

As liberdades individuais, prosse-

guiu, estão cada vez mais coarctadas 

e as eleições são organizadas e gan-

has de forma problemática. 

Esta aparente fragilidade está rela-

cionada com aquilo que  Dhlakama 

foi em vida e na forma como liderou 

o partido. 

“É que ele foi um líder carismáti-

co, uma liderança desse género vai 

embora com o seu mentor e não se 

transmite a ninguém”, observou.

Domingos do Rosário assinala o 

autoritarismo e a mão de ferro com 

que Afonso Dhlakama dirigiu o 

partido, com um poder centralizado 

e sem vozes internas de contestação, 

factos que podem ser vistos na for-

ma como mandou parar a guerra de 

um dia para outro. 

Para Domingos do Rosário, uma das 

grandes desvantagens da metodolo-

gia de liderança de Afonso Dhlaka-

ma é que ele não se preocupou em 

ter alguém que o pudesse suceder.

“É por isso que, quando morre, 

instala-se um clima de anarquia no 

seio partidário com vozes como de 

Nyongo e Elias Dhlakama a contes-

tarem a actual liderança”, assinalou. 

Mariano Nyongo
No que diz respeito a Mariano 

Nyongo, Domingos do Rosário 

considera que não restam dúvidas 

de que a emergência deste general 

dissidente resulta da falta de pre-

paração de Ossufo Momade como 

também da desordem instalada após 

a morte de Dhlakama. 

“É descabido dizer que Nyongo não 

é assunto da Renamo. Isso revela 

falta de capacidade de resolução de 

um problema interno. Não é pelo 

facto de Ossufo Momade ter sido 

eleito que pode dizer o que é ou não 

é  assunto da Renamo, enganando a 

sociedade”, frisou Rosário.

Nyongo é, em primeiro lugar, assun-

to da Renamo e segundo nacional, 

acrescentou.

Adiantou que a situação no princi-

pal partido da oposição caracteriza-

-se por anarquia e requer alguém 

“mais esperto, astuto e um pouco 

mais inteligente” que conhecesse 

mais a Renamo do que alguém com 

proezas militares.  

Quanto ao rumo da Renamo, apesar 

de reconhecer que Ossufo Momade 

foi eleito num congresso, o docente 

universitário questiona se ele era a 

pessoa indicada para dirigir o parti-

do neste período de transição. 

É da opinião que a Renamo não re-

flectiu convenientemente sobre a si-

tuação política do país para colocar 

alguém à altura de fazer frente a um 

monstro. Apontou aquilo que consi-

derou erros de palmatória cometidos 

pelo novo presidente da Renamo: a 

fuga para Gorongosa, logo depois de 

ser indicado como novo dirigente, 

que nada de novo trouxe para en-

frentar os problemas do partido. 

Referiu-se à assinatura do acordo 

de paz, considerando que a Renamo 

entregou o seu trunfo, que dava le-

gitimidade às suas reivindicações e 

fazia com que a Frelimo aceitasse 

algumas exigências. 

Clarificou que não está a dizer que a 

Renamo não podia assinar o acordo, 

que é um grande bem para o povo 

moçambicano, mas avança que no 

jogo político teria ganho mais tem-

po, condicionando o acordo à reali-

zação de eleições gerais, em primei-

ro lugar, para depois avançar para o 

acordo. 

Assinalou que o DDR está a partir 

de bases muito frágeis, porque, en-

quanto não se tiver um programa de 

enquadramento de toda a sociedade, 

“vai ser coisa de pouca dura, porque 

os militares não vão receber uma 

condição de sustentabilidade  a lon-

go prazo e vão voltar a rebelar-se”. 

Outro erro, a seu ver, é que Ossufo 

Momade  não teve tempo suficiente 

para estudar o seu partido, recebeu 

o poder e não sabe, o que fazer com 

a Renamo, que é um partido muito 

grande.  

Avançou que a Renamo precisa de 

convocar um encontro, um “estado 

geral da própria Renamo”, tal como 

o Estado moçambicano precisa, para 

discutir seriamente e com abertura 

os principais problemas do partido, 

convidando alguns veteranos do 

partido, como Orlando da Graça, 

entre outros.

Herói nacional?
Relativamente ao debate para que 

Afonso Dhlakama seja considerado 

um herói nacional, disse que o as-

sunto deve ser metido no processo 

da  reconciliação nacional. 

A Frelimo assinou o AGP, que pre-

via a necessidade da reconciliação 

nacional e esperava-se que Afonso 

Dhlakama recebesse perdão pelo 

suposto aborto do projecto político 

do partido governamental, com o 

apoio do ex-regime do “apartheid” e 

da Rodésia. 

Ademais apontou que se a Lei da 

Amnistia aprovada pelo parlamento 

e o respectivo perdão fossem genuí-

nos talvez Dhlakama pudesse reunir 

as condições para ser declarado he-

rói nacional. 

Mas anota que será difícil, devido 

ao ódio estrutural existente contra 

a figura de Dhlakama “por ter es-

tragado o projecto da Frelimo pós-

-independência”.

 
Régio Conrado, doutorando em 

Ciência Política, descreve Afonso 

Dhlakama como uma figura cujo 

discurso penetrava como um bisturi 

na consciência do povo moçambi-

cano e como um tiro na cabeça dos 

dirigentes corrompidos de Moçam-

bique.

Mas também como um homem que 

poderia ter enriquecido e ficar cor-

rompido, mas que decidiu ser a voz 

dos miseráveis que perderam toda a 

esperança de um Moçambique onde 

todos podem ser e não ser.

Olhando para a Renamo, dois anos 

após a morte do seu líder, Conrado 

entende que as crises e situações de 

conflitos são normais e por vezes 

necessárias para que em alguns mo-

mentos se possa ganhar maturidade 

e  não restam dúvidas de que a mor-

te de Dhlakama constitui um desses 

momentos críticos.

Considera que a Renamo, sem o seu 

líder, faz do seu passado e de Afon-

so Dhlakama uma base sobre a qual 

constrói o seu discurso político.

TEMA DA SEMANA

“Autoritarismo aumentou com 
morte de Dhlakama”
Por Argunaldo Nhampossa

Legado de Dhlakama ainda divide opiniões
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A 
vida do presidente 
do Banco Africano 
de Desenvolvimento 
(BAD), a maior insti-

tuição financeira do continente 

africano, Adesina Akinwumi, 

está difícil. Vários quadros dei-

xaram o banco por discordarem 

dos métodos do seu chefe. É 

autoritário, acusam.

O Africa Confidential (AC) es-

creve que Adesina Akinmwuni 

é igualmente alvo de suspeitas 

de falta de transparência na ges-

tão dos recursos do banco e na 

selecção de quadros.

Confrontado com as alegações 

pelos jornalistas, o presiden-

te do BAD refutou-as todas, 

defendendo que fazem parte 

de uma campanha inserida no 

processo eleitoral para a escolha 

de um novo presidente em No-

vembro.

A comunicação social, prosse-

guiu, deve deixar o banco em 

paz resolver os litígios que asso-

lam a instituição.

Uma carta anónima, cujos au-

tores assinam apenas “quadros 

preocupados” do BAD, imputa 

a Adesina Akinmwuni 16 acu-

sações.

Em plena covid-19

BAD mergulhado numa guerra institucional
A carta é dirigida ao Comité de Éti-

ca e ao director do Departamento 

de Integridade e contra a Corrupção 

do BAD.

Os autores da carta pretendem que 

seja aberta uma investigação a Ade-

sina Akinmwuni, avançando que a 

situação é conhecida pelos funcio-

nários do banco.

Gostariam de acreditar que estão 

errados, porque a última coisa que 

podia acontecer agora é uma crise 

institucional, tendo em conta o de-

safio colossal imposto pela covid-19. 

Uma cópia das acusações foi enviada 

a vários jornais de reputação inter-

nacional, antes de o BAD entrar em 

confinamento face ao coronavírus.

Adesina Akimwuni, que já foi mi-

nistro da Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural da Nigéria, está a diri-

gir pessoalmente o recrutamento de 

quadros do banco e mantém muitos 

postos vagos.

Suspeita-se que pretende favore-

cer países que poderão apoiar a sua 

reeleição à presidência do BAD em 

Novembro.

O presidente, nigeriano, pauta por 

favoritismo, beneficiando pessoas 

próximas, tendo escolhido três com-

patriotas e um queniano para posi-

ções-chave no banco.

Contestam o facto de um livro sobre 

os sucessos de Adesina Akimwuni, 

quando era ministro da Agricultura 

na Nigéria, ter sido financiado pelo 

BAD e o favorecimento dos interes-

ses do seu país.

Despesas excessivas em viagens, pa-

gamento de indemnizações a fun-

cionários despedidos, que depois 

são substituídos por nigerianos, e 

recurso a fundos do banco para o fi-

nanciamento da campanha de Aki-

mwuni são outras das práticas criti-

cadas pelos contestatários do actual 

presidente.

Diante das acusações, a equipa de 

Akimwuni ensaiou um contra-ata-

que. Acusou, no Comité de Ética, 

o director-executivo do BAD, o 

americano Jannifer Dowd, de estar 

em conluio com os queixosos numa 

campanha difamatória para minar a 

sua reeleição.

Num outro capítulo do tumulto em 

que o BAD se encontra, a vice-pre-

sidente do BAD para a Agricultura, 

a canadiana Jennifer Blanket, recru-

tada no Fórum Económico Mun-

dial, apresentou uma queixa contra 

o vice-presidente japonês Takuji 

Yano, acusando-o de ter insultado 

um dos quadros do seu pelouro.

Por outro lado, as divergências pú-

blicas entre o presidente do BAD 

e o presidente do Banco Mundial, 

David Malpass, apontado para o 

cargo por Donald Trump, também 

têm deitado mais achas à fogueira.

David Malpassa tem criticado em-

préstimos do BAD sem o que con-

sidera rigor nos critérios de canali-

zação de fundos.

As posições de Malpassa são toma-

das num contexto em que Donald 

Trump tem alertado os países afri-

canos sobre o excessivo endivida-

mento face à China.
O AC assinala que a turbulência 
no BAD acontece num momento 
em que África está numa dolorosa 
espera da explosão da Covid-19, 
encontrando-se algumas das prin-
cipais potências do continente, 

nomeadamente África do Sul, 

Egipto e Marrocos, absorvidos 

pelo combate à doença nos seus 

países. 

Nesse sentido, o caminho para a 

reeleição de Adesina Akmwui-

ni está aberto, contando com o 

apoio do seu país, do Gana e do 

Quénia.

Por outro lado, não se vislumbra 

uma alternativa a Adesina, mes-

mo entre os seus contestatários.

O AC considera a actual crise a 

pior desde 1999, quando o pre-

sidente do BAD na altura, o se-

negalês Babacar N`diaye, entrou 

em colisão com quatro directo-

res-executivos da instituição. 

Agora, o banco está mergulhado 

numa guerra entre blocos rivais, 

exacerbada por interesses anta-

gónicos de fora do continente.

Um aspecto crítico desta nova 

crise é que o banco está de boa 

saúde financeira. Mas essa esta-

bilidade será testada pela grande 

necessidade de recursos imposta 

aos países africanos pela pande-

mia da covid-19.

Sem a solidariedade de fora do 

continente, o BAD poderá co-

locar o seu crédito em condições 

bem mais onerosas.

(Redacção)

Adesina Akinmwuni, presidente do Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD)

O 
julgamento do homicídio 
do observador eleitoral 
Anastácio Matavele arran-
ca no próximo dia 12, en-

sombrado pela revolta da sociedade 

civil moçambicana, que considera o 

processo judicial uma “farsa”.

No banco dos réus do Tribunal Ju-

dicial da Província de Gaza, na ci-

dade de Xai-Xai, se vão sentar oito 

arguidos, de acordo com uma nota 

de imprensa divulgada pela Procu-

radoria-Geral da República.

Apesar de a nota não referir os no-

mes dos arguidos, sabe-se que cin-

co deles são membros do Brigada 

de Operações Especiais (GOE) da 

Força de Intervenção Rápida (FIR).

O activista de Gaza foi morto a tiros 

por agentes da Polícia a 7 de Ou-

tubro do ano passado. Para além de 

agentes de elite das Forças de De-

fesa e Segurança (FDS), a lista dos 

oito arguidos inclui, pelo menos, um 

edil da Frelimo.

Entre os oito arguidos do processo 

que ostenta o número 78/19 – Que-

rela, no Tribunal Judicial da provín-

cia de Gaza, quarta secção Criminal, 

alguns são acusados de autoria ma-

terial e outros de autoria moral de 

homicídio qualificado.

Um dos oito arguidos é o presidente 

do Conselho Municipal de Chibuto, 

Henriques Machava, legalmente, à 

data dos factos, proprietário da via-

tura usada para o assassinato brutal 

Julgamento do caso Anastácio Matavele arranca próxima terça-feira

Edil de Chibuto e seis polícias no tribunal
de Anastácio Matavele. 

Trata-se da viatura da marca Toyo-

ta, modelo Mark X, com matrícula 

ADE 127 MC que, no dia do assas-

sinato de Matavele, era conduzida 

por Nóbrega Chaúque, agente das 

forças especiais da Polícia que mor-

reu no acidente após o baleamento 

da vítima. 

Além de Machava, a PGR consti-

tuiu arguido Ricardo Manganhe, 

professor de carreira e subordinado 

de Henriques Machava, no Muní-

cipio de Chibuto, onde é respon-

sável pelo pelouro da Educação. É 

a Manganhe que, supostamente, 

o edil de Chibuto tinha vendido o 

carro do crime. 

Os terceiro e quarto arguidos dos 

que ainda se mantêm em liberdade 

são Januário Rungo e Justino Mu-

changa, ambos quadros seniores da 

Unidade de Intervenção Rápida 

(UIR) em Gaza.

De acordo com fontes do Tribunal 

Judicial da Província de Gaza, Ja-

nuário Rungo é acusado de ter re-

cebido e encaminhado as armas do 

crime para o arsenal da UIR. As 

mesmas armas foram entregues pelo 

agente Euclídio Mapulasse, após se 

ter escapado do acidente onde mor-

reram Nóbrega Chaúque e Martins 

Williamo. 

Mapulasse foi detido, no quartel da 

UIR, no mesmo dia do assassinato 

de Matavele por ordens da 2ª Es-

quadra de Xai-Xai.

Por seu turno, Justino Muchanga, 

responsável pela secção de arma-

mento (arsenal) da UIR, é acusado 

de ter retirado as armas do arsenal 

para a operação de assassinato de 

Matavele.

Os restantes quatro arguidos que 

perfazem a lista dos oito que vão se 

sentar no banco dos réus próxima 

terça-feira são Edson Silica, Euclí-

dio Mapulasse, Tudelo Guirrugo e 

Alfredo Macuácua, todos eles deti-

dos no Estabelecimento Penitenciá-

rio Provincial de Gaza.

Silica e Mapulasse integravam a 

quadrilha composta por cinco assas-

sinos, todos eles agentes da Polícia, 

na verdade tropas de elite que, a 7 

de Outubro último, tiraram a vida 

ao activista Anastácio Matavele.

Tudelo Guirrugo e Alfredo Macuá-

cua, os últimos dois arguidos, eram, 

à data dos factos, comandantes da 

companhia do GOE e da subuni-

dade da UIR, em Gaza, respectiva-

mente. 

Guirrugo foi detido a 5 de No-

vembro, uma terça-feira, à saída de 

um acareação com outros arrolados 

no caso, incluindo um agente das 

Forcas Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM) afecto ao centro 

de recrutamento das FADM e um 

agente do Serviço Nacional de In-

vestigação Criminal (SERNIC).

Dias depois, seria detido Alfredo 

Macuácua. Os dois comandantes 

haviam sido suspensos pelo coman-

dante geral da Polícia, Bernardino 

Rafael, a 8 de Outubro, 24 horas de-

pois do crime que calou o incómodo 

activista de Gaza.

O Estado devia ser arguido 
Comentando a acusação, o direc-

tor do Centro para a Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), Adriano 

Nuvunga, manifestou-se indignado 

pelo facto de o Ministério Público 

não ter incluído o Estado como ar-

guido no processo, por considerar o 

homicídio como um crime de esta-

do.

“Nós não estamos satisfeitos com a 

acusação final por parte do Ministé-

rio Público por ela desresponsabili-

zar o Estado moçambicano no seu 

envolvimento no assassinato”, refere 

Adriano Nuvunga.

Nuvunga assinalou que o assassi-

nato de Anastácio Matavele é um 

crime de Estado, porque foi come-

tido por Polícias da República de 

Moçambique (PRM), que usaram 

armas do Estado para a prática do 

homicídio.

“Não sabemos a quem pretende 

proteger o Ministério Público, ao 

agir desta maneira”, defende.

O director do CDD também criti-

ca duramente o Tribunal Judicial da 

Província de Gaza, acusando esta 

entidade de ter ignorado diligências 

importantes no processo sobre o ho-

micídio de Anastácio Matavele.

Em concreto, o tribunal desatendeu 

o pedido do advogado da família de 

averiguar os telefonemas efectuados 

pelos agentes da polícia acusados no 

homicídio.

“O pedido da defesa era no sentido 

de este tribunal requer os áudios 

das conversas que estes bandidos 

trocaram semanas e dias antes de 

assassinarem Anastácio Matavele”, 

declarou Adriano Nuvunga.

Devido às referidas lacunas, pros-

seguiu Nuvunga, o julgamento que 

começa no dia 12 será uma farsa e 

não será feita justiça para a família e 

para a sociedade moçambicana, que 

ficou “assustadíssima com a morte 

violenta e vil” do observador elei-

toral.

O homicídio de Anastácio Matavele 

provocou repúdio e condenação em 

Moçambique e fora do país, por se 

tratar de um activista da sociedade 

civil envolvido na observação eleito-

ral e que morreu durante a campa-

nha para as eleições gerais de 15 de 

Outubro do ano passado. (Redacção)

Anastácio Matavele
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O 
Instituto para a De-
mocracia Multiparti-
dária (IMD) iniciou 
preparativos para uma 

conferência de três dias que 

deve ter lugar no mês de Se-

tembro do presente ano, um 

evento enquadrado na passa-

gem, este ano, dos 30 anos de 

implementação da Constitui-

ção de 1990, que introduziu a 

democracia multipartidária em 

Moçambique.

  

A conferência, vai servir de 

Plataforma de Diálogo para 

actores políticos, sociedade ci-

vil e académicos nacionais e de 

outros países partilhem realiza-

ções e experiências, desafios e 

perspectivas para a consolida-

ção da democracia multipar-

tidária e do Estado de Direito 

em Moçambique.

“Ao introduzir o multiparti-

darismo em Moçambique, a 

Constituição de 1990 deu iní-

cio a uma nova fase da sua his-

tória que trouxe ganhos signi-

ficativos em termos de direitos 

e liberdades do cidadão. É daí 

que decorrem as transforma-

sobre Democracia 
ções que o país vive em termos de 

modelos de governação, a realização 

de eleições a vários níveis, o surgi-

mento do movimento associativo, 

entre outros ganhos irreversíveis 

para a sociedade moçambicana”, 

referiu Hermenegildo Mulhovo, 

Director Executivo do IMD.

“Passadas três décadas, demonstra-

-se fundamental a promoção de 

uma reflexão profunda em torno 

das grandes conquistas democráti-

cas e dos desafios enfrentados por 

forma a tirar lições para o reforço 

das acções de assistência e fortale-

cimento, por um lado, e por outro, 

para a renovação do compromisso 

dos actores-chave no projecto de-

mocrático nacional”, frisou. 

A conferência vai contar com a 

participação de diversas personali-

dades e actores políticos nacionais 

com destaque para membros do 

Governo, Deputados da Assem-

bleia da República, representantes 

das Assembleias Provinciais, dos 

Partidos Políticos, membros do 

Corpo Diplomático, Organizações 

da Sociedade Civil, académicos na-

cionais e internacionais, estudantes, 

entre outros.

A conferência vai avaliar as dinâ-

micas de inclusão, participação 

e pluralismo político no con-

texto da transição democrática 

em Moçambique, bem como 

aferir a evolução histórica e o 

desafio da governação descen-

tralizada no País.

Numa primeira fase, cada 

painel terá uma apresentação 

geral de enquadramento que 

será feita em plenário, por um 

orador principal. De seguida 

os grupos de interesse estarão 

separados em painéis temáticos 

específicos onde serão aprofun-

dados os debates.

Em paralelo ao evento outras 

acções serão levadas acabo 

como são os casos da Feira da 

Democracia Multipartidária, 

que será caracterizada por uma 

exposição em que os partidos 

políticos e os órgãos de admi-

nistração eleitoral entre outras 

instituições vão demonstrar a 

sua contribuição para a pro-

moção da democracia em Mo-

çambique, através de dísticos, 

roll ups, livros, entre outros 

materiais em stands que serão 

criados para o efeito. 

Os Estados Unidos da 
América (EUA) acusam 
Moçambique de “perse-
guir” a extradição de Ma-

nuel Chang para proteger o antigo 

Presidente Armando Guebuza e 

altos quadros do partido no poder, 

suspeitos de terem recebido 150 

milhões de dólares em “luvas”.

“Os Estados Unidos têm provas 

de que 150 milhões de dólares em 

subornos foram para funcionários 

públicos moçambicanos, incluindo 

10 milhões de dólares para o parti-

do Frelimo, em Moçambique, e 60 

milhões de dólares para Armando 

Guebuza (ex-Presidente) e o seu 

filho”, lê-se na submissão dos EUA 

para a extradição do ex-ministro 

das Finanças.

O pedido, a que a Lusa teve aces-

so, foi enviado recentemente pelo 

Departamento de Justiça dos EUA 

ao ministro da Justiça da África do 

Sul, Ronald Lamola.

“Portanto, os Estados Unidos estão 

preocupados com o facto de Mo-

çambique estar a perseguir a ex-

tradição de [Manuel] Chang para 

possivelmente proteger membros 

de alto nível do partido Frelimo”, 

adianta o Governo norte-america-

Moçambique/Dívidas Ocultas

EUA no pé de Chang 

no, no documento datado de 27 de 

Fevereiro de 2020.

Além destes montantes, na sub-

missão ao ministro Ronald Lamo-

la, em reação ao novo pedido de 

Moçambique para a extradição do 

seu ex-governante, detido há cerca 

de três anos na África do Sul, os 

EUA sublinham que as autori-

dades policiais norte-americanas 

“obtiveram legalmente centenas de 

documentos bancários” de bancos 

norte-americanos e ‘e-mails’ en-

tre os co-conspiradores, a detalhar 

toda a fraude.

“Esses registos bancários e ‘emails’ 

contêm provas dos subornos e co-

missões que Chang recebeu pela 

sua participação no esquema”, 

adianta a submissão norte-ameri-

cana.

Nesse sentido, o Governo dos EUA 

destaca que, em 17 de Outubro de 

2013, um dos co-conspiradores de 

Manuel Chang discutiu “a neces-

sidade de facturas fabricadas para 

distribuir o dinheiro do suborno 

por funcionários do Governo”, in-

cluindo “fees” de “consultoria” para 

“o Pantera (Chang)” na ordem de 

cinco milhões de dólares.

“Em 20 de Outubro de 2013, três 

dias depois de os co-conspiradores 

de Chang terem discutido o pa-

gamento de 5 milhões de dólares 

pela sua participação no esquema, 

os registos bancários mostram uma 

transferência electrónica de 1,5 mi-

lhão de dólares através do Eastern 

District de Nova York para uma 

conta bancária em Espanha que re-

cebeu os subornos de Chang”, lê-se 

no documento.

“Por volta de ou em 11 de Novem-

bro de 2013, os registos bancários 

mostram outra transferência ban-

cária de 1,5 milhão de dólares atra-

vés do Eastern District de Nova 

York para a mesma conta bancária 

em Espanha. Por volta de ou em 

4 de Dezembro de 2013, os regis-

tos bancários mostram mais uma 

transferência de 2 milhões de dó-

lares para a mesma conta bancária 

em Espanha”, adianta.

Na submissão ao ministro sul-

-africano, o Departamento de Jus-

tiça dos EUA refere que Manuel 

Chang “entendeu que os emprés-

timos [das ‘dívidas ocultas’] seriam 

vendidos a investidores de todo o 

mundo”.

Outros membros da conspiração, 

refere a mesma fonte, incluindo 

Pearse e Singh, ajudaram a ‘reem-

balar’ os empréstimos para revenda 

com preços mais altos a investido-

res em todo o mundo, incluindo 

nos EUA, “deturpando a natureza 

dos empréstimos originais”.

Culpados 
Washington informa que entre 

os vários co-acusados de Manuel 

Chang detidos pelas autoridades 

norte-americanas - Andrew Pear-

se, Surjan Singh e Datelina Subeva 

– já “se declaram culpados de al-

gumas das acusações de que foram 

alvo”.

“Pearse e Singh concordaram em 

cooperar com as autoridades poli-

ciais dos Estados Unidos e estarão 

disponíveis para testemunhar em 

qualquer julgamento. Embora um 

dos corréus, Jean Boustani, tenha 

procedido com um julgamento por 

um júri e sido absolvido em 2 de 

Dezembro de 2019, isso não re-

flecte a suficiência de provas contra 

[Manuel] Chang”, refere o texto 

enviado às autoridades de Pretória.

“Em resumo, as evidências dos 

Estados Unidos mostram, entre 

outras coisas, que Chang, que as-

sinou as garantias dos empréstimos 

[das empresas públicas] Proíndi-

cus, Ematum e MAM em nome de 

Moçambique, recebeu secretamen-

te milhões de dólares para o fazer”, 

salienta.

O Governo dos EUA afirma ainda 

ter sido lesado pela “conduta cri-

minosa significativa” no esquema 

das ‘dívidas ocultas’ moçambicanas, 

porque “virtualmente toda a activi-

dade bancária foi feita através do 

sistema bancário norte-americano, 

os investidores norte-americanos 

foram solicitados e investiram mi-

lhões de dólares nos empréstimos e 

os co-conspiradores deslocaram-se 

a Nova Iorque para reuniões com 

investidores e promoverem uma 

troca de dívida que promoveu, en-

tre outras coisas, a fraude”.

“Embora Moçambique tenha in-

teresse neste esquema de fraude, 

como garantidor de um emprés-

timo de 2 mil milhões de dólares  

que os Estados Unidos acusaram 

de ter sido obtido de forma frau-

dulenta, os procuradores podem, 

num julgamento nos EUA, procu-

rar garantir uma restituição signifi-

cativa”, adianta o documento.

Os EUA defendem ainda junto 

de Pretória que “estes factores são 

favoráveis à aprovação do pedido 

de extradição dos Estados Unidos 

sobre qualquer pedido feito por 

Moçambique”, recordando ainda 

que “foram os primeiros” a con-

cluir a sua investigação criminal 

e a apresentar um pedido formal 

à África do Sul para a extradição 

do ex-governante e actual quadro 

superior da Frelimo, partido que 

forma Governo desde 1975, ano da 

independência nacional.

“Foram emitidas acusações crimi-

nais formais e mandados de prisão 

contra Chang e os seus co-réus, nos 

Estados Unidos em 19 de Dezem-

bro de 2018”, frisa o documento.

Os EUA notam que, só após a no-

tícia da prisão de Chang na África 

do Sul, é que Moçambique subme-

teu um pedido de extradição con-

corrente.

“Chang não estava fugindo de Mo-

çambique. Ele estava presente e em 

liberdade em Moçambique antes 

de viajar para a África do Sul sem 

acusações criminais pendentes”, 

salienta-se no documento, acres-

centando que o ex-ministro, através 

dos seus advogados, pediu para ser 

“transferido” para Moçambique.

As autoridades norte-americanas 

adiantam que, apesar de não existir 

um tratado de extradição com Mo-

çambique, “os EUA podem depor-

tar Chang de volta a Moçambique 

para ser julgado em Moçambique 

após a conclusão dos procedimen-

tos criminais nos EUA”.

“Por outro lado, se Chang fosse re-

patriado primeiro para Moçambi-

que, é do conhecimento dos Esta-

dos Unidos que a lei moçambicana 

impede a extradição dos seus na-

cionais e, por isso, não seria possível 

para Moçambique entregar Chang 

aos Estados Unidos”, refere o De-

partamento de Justiça.

Manuel Chang, que foi ministro 

das Finanças no segundo mandato 

do Presidente Armando Guebu-

za, entre 2010 e 2015, encontra-se 

detido na África do Sul desde 29 

de Dezembro de 2018, a pedido 

da Justiça dos EUA, por fraude, 

corrupção e lavagem de dinheiro 

numa burla internacional de 2,2 

mil milhões de dólares, no chama-

do caso das ‘dívidas ocultas’.  

Manuel Chang continua detido na África do Sul



PUBLICIDADE 9Savana 08-05-2020



PUBLICIDADE10 Savana 08-05-2020SOCIEDADE

Naturais de Cabo Delga-
do que se viram obriga-
dos, por vários motivos, 
a deixar a sua província, 

sentem-se hoje como refugiados 

de guerra, devido aos frequentes 

ataques protagonizados por gru-

pos armados que movem uma 

campanha de terror naquela par-

cela do país, desde Outubro de 

2017.

Entre os naturais da província de 

Cabo Delgado que estão fora da 

província, há os que deixaram a 

terra natal para continuar os es-

tudos. 

As províncias da Zambézia, 

Nampula e Maputo são as que 

mais estudantes de Cabo Delga-

do recebem. 

De longe, assistem à situação caó-

tica que se vive na província. Têm, 

quase sempre, o coração na mão. 

Querem regressar à casa, mas te-

mem dar de cara com a guerra. 

Saíram por outros motivos, mas 

não regressam pelo mesmo moti-

vo – a guerra. É como se fossem 

refugiados de guerra. E assim se 

encaram.

Os relatos que lhes chegam, pe-

las redes sociais, pelos meios de 

comunicação social e através dos 

permanentes contactos com os 

familiares e amigos, enchem-lhes 

de incertezas. 

Mas o medo é ainda maior. Te-

mem a guerra que dizima vidas na 

sua terra natal. Mais ainda, têm 

medo que o conflito seja eterno. 

Para isso, recordam os aplausos de 

alguns populares aos insurgentes, 

aquando da conquista da vila de 

Mocímboa da Praia, a 23 de Mar-

ço passado. 

 “Os malfeitores atacaram, in-

clusive, o quartel das Forças de 

Defesa e Segurança, criaram bar-

ricadas nas principais entradas 

daquela vila e içaram bandeira”, 

reconheceu o Comando-Geral da 

Polícia da República de Moçam-

bique.

Os aplausos aos insurgentes dei-

xaram alguns naturais de Cabo 

Delgado perturbados, porque po-

dem significar que os insurgentes 

estão a ganhar alguma “legitimi-

Naturais de Cabo Delgado tem a palavra:  

Há um negócio de guerra
Por Lucas Muaga

dade diante da população”. 

Mas o maior dos medos é que 

“isto - (a guerra) - nunca termi-

ne”. Que a guerra culmine com 

a “retirada” de Cabo Delgado do 

mapa geopolítico de Moçambi-

que.

Os naturais de Cabo Delgado 

entrevistados pelo SAVANA 

consideram que a província, tam-

bém terra natal do Presidente da 

República, Filipe Nyusi, foi es-

quecida. 

Tristeza 
Jacinto Dapona, natural de Pem-

ba e residente em Maputo, desde 

2014, olha com tristeza para a sua 

província, que vive o que apeli-

da “carnaval de luto” e encara os 

frequentes massacres em Cabo 

Delgado, como “um negócio ren-

tável”. 

Diz-se convicto de que a guerra 

é patrocinada por pessoas interes-

sadas na exploração das riquezas 

que a província tem. 

A província está a passar pela 

maldição dos recursos naturais, 

é a opinião de muitos naturais de 

Cabo Delgado.  

“Só para ver, esses ataques surgem 

com a descoberta do gás natural, 

no Rovuma”, recorda Remígio 

Casimiro. 

Casimiro é de Pemba. Mas tem 

fortes ligações com Muidumbe, 

um distrito que recentemente foi 

alvo de ataques.

Os atacantes protagonizaram um 

dos maiores massacres, desde a 

eclosão do conflito. Morreram 

entre 50 e 70 pessoas. 

North Firmino, natural da vila de 

Mocímboa da Praia, conta que 

uma das vítimas directas do ata-

que ao distrito de Muidumbe foi 

o seu tio, comerciante na aldeia 

de Muambula, que “teve perdas 

consideráveis, após ver “a barraca 

e casa queimada”. 

Firmino, que se encontra a con-

cluir os estudos em Quelimane, 

também foi afectado pela desgra-

ça. “Considero uma perda, porque 

tenho recebido ajuda dele (o tio), 

para os meus estudos”, revela.

Alfredo Armando, natural de 

Mueda, também lamenta os con-

tínuos massacres na sua província. 

Também no seu distrito, terra do 

Presidente Filipe Nyusi e do ge-

neral na reserva Alberto Chipan-

de, a quem a narrativa oficial atri-

bui a autoria do primeiro tiro que 

deu início à luta contra o colonia-

lismo português, os insurgentes 

protagonizaram ataques. 

Além de mortes, deixaram muitas 

“pessoas sem abrigo, muitas casas 

queimadas e outras pessoas se re-

fugiando do outro lado”, confor-

me relata a fonte.

Os naturais de Cabo Delgado 

afirmam não saber a verdadeira 

causa do conflito armado. Pelo 

menos, não querem cair na espe-

culação. Preferem mais é lamen-

tar a morte de inocentes, numa 

guerra de que nem sequer com-

preendem a causa. 

Frisando que Cabo Delgado está 

esquecida, Jacinto Dapona é um 

dos que não acreditam que as so-

luções para o conflito constem da 

agenda política nacional. 

E, como muitos, considera que a 

província está entregue à sorte. 

“Não vi, durante a campanha 

eleitoral, um partido político que 

prometesse acabar com os insur-

gentes”, desabafa. 

Igualmente, para muitos naturais, 

o silêncio das autoridades e do 

Presidente da República, princi-

palmente, inquieta-os. 

Remígio Casimiro, por exemplo, 

acredita que se está diante de um 

problema meramente político. 

Defende que a sua província é 

actualmente um palco de um ne-

gócio de guerra. 

“As autoridades só vêem entreter-

-nos, elas sabem do assunto e da 

sua origem e através disso tiram 

um proveito para o sustento dos 

seus bolsos, existe alguém por trás 

disso tudo”, argumenta a fonte. 

North Firmino diz que o aparen-

te esquecimento, em relação à sua 

terra natal é sistemático. Cabo 

Delgado, diz Firmino, será recor-

dada nas próximas eleições. 

“Tudo indica que a nossa provín-

cia foi esquecida há muito tempo. 

Agora, estão a mostrar que, de 

facto, é relembrada quando é che-

gado o tempo da caça ao voto”, 

refere. 

Para Firmino, as populações agas-

tadas votarão pela mudança. 

“Posso garantir-lhe algo: as pró-

ximas eleições serão agressivas”, 

dispara. 

Estamos abandonados
As pessoas estão desgastadas, em 

particular, na zona norte de Cabo 

Delgado, pois essas se sentem 

abandonadas, continua.

As Forças de Defesa e Segurança, 

dizem os naturais de Cabo Del-

gado, não estão suficientemente 

capacitadas para acabar com os 

ataques. 

“Sinto pena dos soldados sacri-

ficados”, lamenta Remígio Casi-

miro. 

North Firmino, por sua vez, acres-

centa: “são os mesmos soldados 

que fogem dos ditos insurgentes, 

que por mim são terroristas”.

Para Reginalda Manuel, também 

natural de Cabo Delgado, estu-

dante na província de Nampula, o 

Governo deve assumir o fracasso 

no teatro das operações norte e 

pedir ajuda internacional. 

“É muita cobardia e egoísmo por 

parte deles (Governo), porque 

têm muitos países querendo aju-

dar. Eles negam, são desumanos”, 

acusa.

Esta é também a opinião de Wil-

son Gouveia, que assiste as chaci-

nas da província vizinha, Niassa, 

mais concretamente, de Lichinga. 

“O silencio das autoridades é 

preocupante, é apavorante, por 

saber que algo ruim está aconte-

cendo e as autoridades não fazem 

nada. Recusam ajudas externas, 

recusam reportagens no terreno, 

é como se soubessem da causa 

ou motivo desse conflito e não 

quisessem solucionar”, considera 

Gouveia. 

North Firmino diz que há falta de 

vontade política na resolução dos 

problemas de Cabo Delgado. 

“Desde 05 de Outubro de 2017, 

que esse grupo iniciou os ataques, 

o Governo acobertou os mesmos, 

mentindo à população”, afirma 

Firmino.

Alfredo ArmandoReginalda Manuel Remigio Casimiro North Fermino Wilson Gouveia

Situação em Cabo Delgado continua confusa, apesar de indicações de que as forças de defesa e segurança estão e 
encurralar os insurgentes
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Cerca das 23:30 horas de 

Moçambique do dia 30 

de Abril, recebi do Padre 

José Luzia uma mensa-

gem electrónica, dando-me conta 

do falecimento, uma hora e meia 

antes, na Cidade do Porto, Portu-

gal, de Dom Manuel Vieira Pinto, 

Arcebispo Emérito de Nampu-

la, desde 30 de Dezembro do ano 

2000, depois de dali ter sido Bispo 

de 1967 a 1984.

A notícia deixou-me acabrunhado, 

o que explica o tempo que levei a 

reagir, já depois de outros o terem 

feito. Aqui venho, pois, dar o meu 

testemunho sobre essa ilustre figu-

ra que a História de Moçambique, 

a eclesial e a nacional, em devido 

tempo, sem paixões e condiciona-

lismos, um dia irão registar. Preten-

do aqui falar daqueles momentos 

em que, a título pessoal, me pude 

articular com ele e falar um pouco 

daquilo que pude acompanhar da 

sua longa e benemérita trajectória.

Conheci-o no ano de 1966, aí por 

finais de Agosto/princípios de Se-

tembro. Eu era então um adolescen-

te aluno do Seminário Franciscano 

de Maria Imaculada de Amatongas, 

Manica. Tínhamos acabado de che-

gar de férias e estávamos a preparar 

o novo ano formativo e académico, 

com o arranjar da casa, retiros de 

preparação e assim podermos pro-

gramar os dez meses seguintes. 

O Padre Manuel Vieira Pinto, 

acompanhado do Padre (e médi-

co) Vítor Feitor Pinto, ao tempo 

responsáveis do Movimento por 

um Mundo Melhor, tinham vindo 

de Portugal pregar retiros ao Cle-

ro da Arquidiocese de Lourenço 

Marques e das Dioceses da Beira 

e de Tete, numa linha de divul-

gação da doutrina dimanada do 

Concílio Ecuménico Vaticano II 

(1962-1965), poucos meses an-

tes encerrado. Na Beira, este mo-

mento realizou-se em duas fases, 

a primeira no Colégio dos Irmãos 

Maristas, na Cidade (hoje Reitoria 

da UCM), sendo a de Amatongas 

a segunda. Nesta participaram três 

dos ainda raros sacerdotes católicos 

moçambicanos, designadamente, os 

Padres Francisco Pinho Pereira, de 

Marromeu, Franciscano e os Dio-

cesanos Mateus Pinho Gwengere, 

de Murraça, Diocese da Beira (sem 

nada a ver com o anterior, a despei-

to do nome) e Domingos Gonçalo 

Ferrão, de  Tete. 

Embora o programa do objectivo 

da sua estada ali fosse muito inten-

so, o Padre Manuel ainda arranjou 

tempo para se entreter com os jo-

vens seminaristas, com eles estabe-

lecendo diálogos muito vivos, sobre 

temas até aí inéditos. Já o Padre 

Vítor também esteve connosco, 

para divulgação dos novos cânticos 

religiosos consonantes com a reno-

vação conciliar. Deste me recordo 

da sua voz diamantina. A impres-

são que o Padre Manuel causou em 

nós foi tal que todos pensámos que 

aquele seria Bispo, o que se aden-

sou quando, uns meses mais tarde, 

faleceu Dom Sebastião Soares de 

Resende, primeiro Bispo da Beira. 

O Padre Manuel veio a ser Bispo, 

sim, mas nomeado para Nampula, 

a 27 de Abril de 1967. Apesar de o 

termos desejado para a Beira, cele-

brámos esta nomeação como a de 

uma pessoa de família e foi nesse 

espírito que, no dia 29 de Junho 

do mesmo ano, data da sua orde-

nação episcopal, rezámos por ele. 

Importa dizer que a cerimónia da 

sua ordenação decorreu na Igreja da 

Trindade, no Porto, e a ela presidiu 

o Núncio Apostólico cessante em 

Portugal, o já promovido a Cardeal 

Dom Maximiano de Furstermberg. 

Em momento indicado, o novo 

Bispo recordou os Bispos do seu 

percurso no Porto, designadamen-

te, Dom António Ferreira Gomes 

“dos meus tempos de Seminário e 

dos primeiros anos do meu sacer-

dócio”. Ora, o referenciado, inimigo 

declarado da ditadura salazarista, 

fora por esta exilado, sendo, pois, 

incómodo e escandaloso evocar o 

respectivo nome numa cerimónia 

com tanta acorrência de público 

bem heterogéneo, o que foi o es-

cândalo de entrada do novo Bispo.

Administrador Apostólico da 
Beira 
O segundo escândalo aconteceria já 

nos seus primeiros momentos em 

terra moçambicana, no exacto mo-

mento do seu desembarque, a 24 de 

Setembro de 1967, quando, que-

brando o protocolo, depois de rece-

bido à escada do avião pelas mais 

altas figuras protocolares, ao invés 

de se dirigir aos previamente po-

sicionados para serem as primeiras 

pessoas a cumprimentarem o novo 

Bispo, se dirigiu à massa de “nati-

vos” convenientemente colocados à 

distância, para, do meio destes, er-

guer uma criança negra, sob as pal-

mas dos “nativos” e a murmuração 

dos colonos assim secundarizados. 

Nas cerimónias de saudação no 

Município e no Governo do Dis-

trito, às convenientes loas aos “Des-

cobrimentos” e às glórias de “Por-

tugal missionário”, o Bispo falou da 

doutrina Conciliar sobre a activida-

de missionária e da doutrina oscial 

da Igreja, como necessários para a 

harmonia entre todas as gentes de 

Moçambique.

No trato com o pessoal missioná-

rio, não foram poucos os elementos 

deste extracto que se não reviram 

nas teses do novo Bispo e, rapida-

mente, deixaram a Diocese, de re-

gresso aos Açores e à Índia, donde o 

anterior Bispo os trouxera a Nam-

pula, como conterrâneos no pri-

meiro caso e como da sua anterior 

Diocese, no segundo caso.

Visitada a Diocese, para conheci-

mento das realidades no terreno, 

investiu decisivamente na implan-

tação de uma Pastoral bem enraiza-

da e respeitadora da identidade dos 

moçambicanos, para o que abriu o 

Centro Catequético de Anchilo, 

onde catequistas e suas famílias 

se preparavam como animadores 

pastorais das futuras comunidades 

a abrir e das já existentes, no caso 

destas já com a dissociação dos bi-

nómios escola-capela, europeizar e 

evangelizar. Os catequistas em for-

mação e suas esposas eram também 

preparados para serem agentes de 

desenvolvimento nos seus locais de 

destino, abertos a toda a população 

circunvizinha. Este Centro Cate-

quético tornou-se também Cen-

tro de Integração de missionários 

e missionárias recém-chegados à 

Diocese (e muitos deles a Moçam-

bique), onde estes se iam introduzir 

na língua e na antropologia locais, 

só sendo colocados depois desse ti-

rocínio. No mesmo sentido, reorga-

nizou e radicalizou a formação nos 

Centros de Formação de Professo-

res de Marrere e de Professoras de 

São Pedro (Napipine), e no Semi-

nário Menor de Nossa Senhora de 

Fátima, que encontrou já existen-

tes de há muito, e com manifestos 

insumos curriculares de alienação 

cultural pró-colonização. 

Para atender à grave carência de es-

tabelecimentos de ensino secundá-

rio, conseguiu, a partir do ano 1969, 

as licenças necessárias para a aber-

tura do Colégios-Liceu externatos 

para o ciclo preparatório do ensino 

secundário, designadamente Fernão 

Veloso, em Nacala,  Santa Maria, 

em Malema, Santa Teresinha do 

Menino Jesus, em Mutuáli, Nossa 

Senhora Rainha da Paz, em Nama-

pa, e São Paulo de Monapo. Aqui, 

conseguiu, também e finalmente, a 

oficialização da Escola de Artes e 

Ofícios da Carapira, colocando-a 

como anexa à Escola Técnica Bal-

tazar Pereira do Lago, da Ilha de 

Moçambique, velha aspiração dos 

Padres Combonianos, que a ha-

viam fundado. A celebrar este feito, 

o Governo subsidiou a construção 

de novos pavilhões, inaugurados em 

1971, no quadro de uma visita ali 

do Dr Adelino Augusto Marques 

de Almeida, “Secretário Provincial 

de Educação” de Moçambique.  

Presenciei este evento e foi quando, 

seis anos depois do primeiro en-

contro em Amatongas, e já então eu 

vivendo em Nacala, me aproximei 

de Dom Manuel e me identifiquei, 

passando, desde então, a um rela-

cionamento personalizado, tanto 

que no ano seguinte, me convidou 

à inauguração da Igreja do Sagra-

do Coração de Jesus de Mueria, a 9 

de Junho de 1972. No dia seguinte, 

fui a Itoculo visitar uma pessoa de 

família, quando ali passou o Bispo. 

Era dia de Camões, mais conhecida 

por dia da Raça (sic!). Aos discur-

sos e récitas dos alunos da Escola 

Primária,  ensaiados a preceito para 

glorificar a efeméride, o Bispo res-

pondeu enfatizando a necessidade 

de estender a todos, sem distinção, 

os benefícios da “civilização” – uma 

alfinetada ao Administrador e ao 

Chefe do Posto e colonos fazendei-

ros que ali se tinham feito presentes 

e haviam preparado um “almoço 

volante” que, diga-se de passagem, 

estava opíparo e bem regado com 

uns bons tintolas!

Recuando no tempo, ainda em 

1971, a Diocese da Beira entra 

em convulsões, com a renúncia do 

Bispo Dom Manuel Ferreira Ca-

bral, também ele entrado em 1967, 

mas logo fortemente contestado 

pelo Clero, formatado na linha de 

Dom Sebastião Soares de Resende, 

também ele conhecido adversário 

do regime salazarista. O Vaticano 

nomeia Dom Manuel Vieira Pinto 

Administrador Apostólico da Bei-

ra, para onde vai residir a tempos. 

Pouco antes, tinha-se dado a ex-

pulsão de Moçambique, a pretexto 

de desrespeito à soberania portu-

guesa no território, decretada pelo 

Governo contra os Padres Brancos, 

que trabalhavam nas Dioceses da 

Beira e de Tete, deixando várias 

das mais pujantes missões priva-

das de sacerdotes. Dom Manuel, 

mal chega, reúne o Clero para uma 

reflexão, no final da qual é emitida 

a célebre “Mensagem do Conselho 

de Presbíteros da Beira” que, pela 

primeira vez, é também assinado 

por missionários portugueses. Nele, 

sem se apoiar expressamente as ra-

zões invocadas pelos Padres Bran-

cos, o Conselho reconhece o gesto 

profético do seu pronunciamento e 

interpela-se sobre que futuro para 

a actividade missionária num meio 

sócio-económico com tantas con-

dicionantes. 

PIDE
O Governo não gostou e, a partir 

de então, toma de ponta a Dom 

Manuel Vieira Pinto, que passa a 

ser constantemente vigiado pela 

PIDE, cujo Chefe em Nampula, 

o Inspector José de Almeida Poço, 

era um ex-padre da Arquidiocese 

de Évora! Mas o Bispo não vergou. 

Por Benedito Marime (cocane@teledata.mz)

Meses depois, mais concretamente, 

em Janeiro de 1972, dá-se a prisão 

dos “Padres do Macúti” ( Joaquim 

Teles Sampaio e Fernando Men-

des), a pretexto de desrespeito à 

Bandeira Nacional, que não tinham 

deixado entrar na Igreja para uma 

cerimónia de juramento de escutei-

ros, em boa verdade porque omissa 

no respectivo ritual, mas logo ser-

vindo à extrema direita de rastilho 

para a perseguição aos incómodos 

do regime, tanto mais que o Padre 

Sampaio, na Missa do dia 1 de Ja-

neiro, Dia Mundial da Paz, tivera 

a coragem de aduzir o massacre de 

Mucumbura, meses antes ocorrido 

em Tete. 

O Bispo interessa-se pelo seu caso 

e, em pronunciamento público, diz 

que os métodos usados para desa-

gravar o pretenso insulto ao Pavi-

lhão Português se tinham mostrado 

de todo indignos da Bandeira que 

se pretendia defender, até porque 

nesta estão impressas as Cinco 

Chagas de Cristo; vai falar com o 

Governador-Geral e constitui uma 

equipa de advogados de peso, para 

os defender no Tribunal Militar, 

em Lourenço Marques, no qual à 

excepção de Dom Custódio Alvim 

Pereira, que se alheou do caso, para 

não confessar o seu alinhamento 

com o Governo, os Bispos presen-

tes renunciam ao privilégio proces-

sual da audição ao domicílio, como 

declarantes que eram, e, alto e bom 

som, dizem algumas das verdades 

de que já sabiam que o Governo 

não havia de gostar. 

Neste julgamento já esteve presente 

o novo Bispo da Beira, Dom Altino 

Ribeiro de Santana, a quem Dom 

Manuel entregara a Diocese em 

Maio de 1972, que, perante o am-

biente marcadamente intimidató-

rio do aparato pidesco e de “justiça 

militar”, acusou alguns problemas 

de saúde, de foro cardio-patológi-

co, até que, escassas duas semanas 

depois, no auge das manifestações 

boçais de colonos instrumentaliza-

dos – que até um balde excremen-

tos humanos lhe foram deixar à 

porta de casa – a 27 de Fevereiro 

de 1973, se apagaria, vítima de en-

farte de miocárdio. De Nampula, 

na celebração do oitavo dia do seu 

falecimento, em Missa por ele ce-

lebrada na Sé Catedral, D. Manuel 

assinala o passamento dizendo: 

“a notícia correu célere e os pou-

cos jornais dedicaram-lhe algumas 

linhas. Talvez a vida e a morte de 

um Bispo não interessem ao gran-

de público; talvez o sentido de uma 

vida totalmente entregue à salvação 

dos homens seja hoje mais difícil de 

compreender; talvez as consciências 

andem mais alienadas”.

Ao longo desse ano de 1973, o 

Bispo vê negada a entrada de no-

vos missionários e o regresso dos 

que haviam partido para férias ou 

tratamento no Exterior e dá-se a 

divulgação do massacre de Wiria-

mu, divulgado por um Padre inglês 

que recebera o relatório factual a 

propósito elaborado com precisão 

pelo Padre Domingos Gonçalo 

Ferrão, da Diocese de Tete (aquele 

que eu tinha conhecido em 1966, 

nas circunstâncias acima indicadas) 

e a guerra de libertação nacional 

expande-se a novas frentes, até cer-

canias da Cidade da Beira. É, pois 

assim que, a 1 de Janeiro de 1974, 

Dia Mundial da Paz, em Homilia, 

o Bispo ataca ferozmente a situa-

ção de guerra prevalecente e o beco 

sem saída para o qual o Governo 

parecia querer conduzir o territó-

rio. Este pronunciamento atinge o 

rubro quando, em Fevereiro desse 

ano, Dom Manuel assina, com os 

missionários e missionárias combo-

nianas, o documento “Imperativo 

de Consciência”, no qual se pede, 

institucionalmente, a ruptura da 

Igreja com o Governo colonial, face 

às amarras derivadas do Acordo 

Missionário, por via do qual aquela 

recebia subvenções dos cofres do 

Estado. 

Aí, estalou o verniz: o Governo 

expulsou da cidade o Bispo e de 

Moçambique 11 dos missionários 

combonianos subscritores do docu-

mento, entre eles dois portugueses, 

os Padres Rogério Artur de Sousa 

(tinha vindo para Moçambique 

como capelão; desmobilizado, fi-

cou) e Manuel Ferreira Horta. Nas 

arruaças da hora da retirada, estes 

foram os mais agredidos, relativa-

mente aos seus companheiros não 

portugueses, tendo ao primeiro 

sido arrancado um dente a murro. 

O Bispo viu fotos suas espalhadas 

na cidade, com dizeres a chamar-

-lhe traidor e a dar-lhe a morte. E 

só não levou uns tabefes porque, 

encenando, o Governador do Dis-

trito, Intendente Manuel Gomes 

do Amaral, e o Comandante da 

Polícia, fizeram barreira,  em torno 

do Bispo e do Núncio Apostólico, 

Dom Giuseppe Maria Sensi, ido de 

Quelimane para acompanhar aque-

le neste doloroso transe. 

A caminho de Lourenço Marques, 

escalou Inhambane, onde o Bis-

po local, Dom Ernesto Gonçal-

ves Costa, logo se ofereceu para o 

acolher, até as águas serenarem, 

mas Dom Manuel, agradecendo, 

prosseguiu viagem para a Namaa-

cha, onde foi acolhido pelas Irmãs 

de Apresentação de Maria. Aí re-

cebeu a visita do Arcebispo Dom 

Custódio, pedindo-lhe que  aban-

donasse Moçambique, “para bem 

desta terra”, ao que o visado se opôs 

firmemente, até ser visitado, com 

a mesma proposta, pela PIDE, na 

pessoa do Inspector Diogo Frade 

Júnior, sobrinho do Padre Francis-

cano Afonso Simões Frade (!), que, 

perante a irredutibilidade de Dom 

Manuel, formalmente o notificou 

da deportação, que veio a consu-

mar-se, num ambiente de grande 

tensão, no dia 14 de Abril de 1974, 

Domingo da Páscoa.  

Já em Lisboa, foi objecto de um so-

noro comunicado difamatório, em 

nota oficial do Ministério do Ultra-

mar. Entretanto, viajou para Roma, 

para um encontro com o Papa Pau-

lo VI. Regressando a Portugal, aí o 

apanha o 25 de Abril, Data da Re-

volução dos Cravos, que derrubou 

o regime fascista pós-salazarista de 

Marcelo Caetano. É então convida-

do pelo General António de Spí-

nola, novo Presidente da República, 

a integrar o Conselho de Estado, 

mas ele declina, interessado que es-

tava em regressar à sua Diocese de 

Nampula, o que vem a suceder já 

no Governo de Transição, quando 

já tinha ganho a admiração de Sa-

mora Machel que, ao lado de Dom 

Sebastião Soares de Resende, Dom 

Altino Ribeiro de Santana, Padres 

Brancos e Padres do Macúti, o 

aponta como dos poucos exemplos 

de pública demarcação da linha 

oficial até aí seguida institucional-

mente pela Igreja Católica em Mo-

çambique. É neste contexto que é o 

único Bispo católico convidado ofi-

cialmente às cerimónias da procla-

mação da independência Nacional. 

Chega a ser-lhe proposta a aquisi-

ção da nacionalidade moçambica-

na, o que ele recusa, argumentando 

que o que fizera, o fizera por ser 

missionário e fá-lo-ia em qualquer 

outro lugar para onde tivesse de ir 

trabalhar nessa qualidade.

Excessos da Primeira 
República 
Os anos que se seguem, com os 

excessos da primeira República, 

não só para com a Igreja, mas para 

com o próprio Povo, e a guerra fra-

tricida dos 16 anos, que vitimou 

alguns dos seus missionários, não 

deixaram também de merecer o seu 

pronunciamento e intervenções se-

guidas junto do Presidente Samora 

Machel que, mesmo discordando, 

o respeita e admira. É assim que 

ele consegue autorização para vi-

sitar alguns centros de reeducação 

e os Estudantes moçambicanos em 

Cuba, com encontros com o Presi-

dente antes e depois dessas desloca-

ções. Consegue, mesmo, o regresso 

ao País de um dos seus pupilos, o 

Padre José Luzia, que havia sido 

expulso do País, nas famosas opera-

ções 20/24. Enquanto isto, começa 

a notar-se um certo distanciamento 

a nível da CEM (Conferência Epis-

copal de Moçambique), embora, no 

início das diligências desta para 

o processo conducente ao AGP, e 

sendo ele já Arcebispo de Nampu-

la, tivesse sido integrado na equipa 

inicial para a busca do diálogo Go-

verno/RENAMO. Aceitou inte-

grar os primeiros passos, mas logo a 

seguir fez notar que ele era estran-

geiro, ademais português, pelo que 

melhor seria que o processo fosse 

encetado por Moçambicanos.  

Em Nampula, em termos de mar-

cha da sua Diocese, depois de ter 

visto desaparecer todo o vasto pa-

trimónio imobiliário que a Diocese 

detinha, viu uma boa parte dele ser 

devolvido, já em tempos do Presi-

dente Joaquim Chissano – Igrejas 

encerradas foram reabertas; resi-

dências missionárias foram restituí-

das e, bem assim, o Seminário Me-

nor de Nossa Senhora de Fátima 

que, durante dez anos, funcionara 

como Centro Interprovincial Norte 

de Formação de Quadros do Par-

tido Frelimo! Teve ainda a alegria 

de ver o trabalho de entrosamento 

da fé de centenas de Comunida-

des, muitas delas não existentes 

do antanho, agora orientadas por 

animadores formados no Centro 

Catequético de Anchilo, a de  vol-

tar a ordenar um bom número de 

novos sacerdotes diocesanos mo-

çambicanos, de fundar a Congrega-

ção Diocesana das Irmãs da Paz e 

Misericórdia, e de ver nascer a nova 

Diocese de Nacala, à qual passaram 

a pertencer as Paróquias do Litoral 

de Nampula e cercanias. Foi neste 

ambiente que celebrou a Missa de 

Acção de Graças pelo AGP e co-

memorou as suas Bodas de Prata 

Episcopais, em 1992.

O limite de idade, alcançado dois 

anos antes, e a cada vez mais pre-

cária saúde levaram-no a resignar, a 

30 de Dezembro de 2000, data da 

nomeação do seu sucessor, Dom 

Tomé Makweliha, a quem entre-

gou a Arquidiocese em Fevereiro 

seguinte, ausentando-se, depois, 

para Portugal, para, dizia, não ofus-

car os primeiros momentos do seu 

sucessor, pois tinha a intenção de 

regressar à sua Nampula, para aí vi-

ver e morrer e nela ficar sepultado, 

junto do seu Povo. Infelizmente, já 

não pôde voltar, pois foi em Portu-

gal que a morte o apanhou. Nem 

por isso, os Moçambicanos, crentes 

da sua Igreja ou não, o esquecerão, 

mesmo que faltem, já desde agora, 

pronunciamentos oficiais a seu res-

peito. 

Grata memória a de Dom Manuel 

Vieira Pinto, 3º. e último Bispo de 

Nampula e seu 1º. Arcebispo.

Paz à sua alma. 

*Entretítulos são da responsabilidade 

do jornal

Dom Manuel Vieira Pinto foi nomeado bispo de Nampula em 1967 e arcebispo a 4 de Junho de 1984. Exerceu a actividade em nome da liberdade e dos direitos humanos. As-
sumiu posições antifascistas, criticou o colonialismo e foi perseguido pela polícia política da Ditadura (PIDE)
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Cartoon
EDITORIAL

Na Nazaré, num filme de Elia 

Suleiman: dois homens de 

má catadura acercam-se de 

um terceiro e o mais velho e 

baixo entre eles rosna, “Este meu filho 

– aponta-lhe o arcaboiço - já papou 

todas as mães da cidade e eu papei 

a mãe dele, estamos entendidos?” É 

a mais divertida fanfarronada que vi 

nos últimos tempos porque é um dito 

de engenho.  

Nada esclarece melhor a jactância, a 

habilitação do engenho do que esta 

frase de Francisco Umbral: “Deus é 

um suporte para fazer catedrais”. Ou 

lembro aquele príncipe hindu que 

embriagado pela morte da amada 

mandou escavar uma gruta para lhe 

devotar um templo imorredouro, cuja 

urna ocupava o átrio. Mas insatisfei-

to com a homenagem, todos os anos 

mandava escavar e esculpir uma nova 

nave mais grandiosa, até que ao fim 

de duas décadas de obras incessantes, 

entra um dia no seu templo e apon-

tando a urna que guardava os ossos da 

amada pergunta: Que bodega é esta? 

Tire-se isto daqui!

O que define o engenho? 

O engenho é o artifício que a inteli-

gência elabora para continuar a jogar. 

A sua meta é conseguir uma liberdade 

desligada, astuta, a salvo da veneração 

e da norma e o seu método é uma 

perpétua desvalorização da realida-

de. Abolida a seriedade, predomina a 

obsessão lúdica. Los Angeles ergueu-

-se no deserto. Para quê? Para servir 

o jogo. 

Os portugueses sabem o que é isso. A 

primeira dinastia ainda pariu um país 

de desígnios, mas, desde a exumação 

em 1640, Portugal nunca conseguiu 

ser mais que uma pátria de enge-

nhosos, quase sempre despojada de 

desígnio. Por isso, nunca se inculpará 

Sócrates, o engenhoso engenheiro é o 

retrato fiel dos portugueses e ninguém 

mete na cadeia o próprio espelho.

África também envereda pelo mesmo 

equívoco, é um imenso lar de idosos 

desiludidos, de engenhosos oportu-

nistas políticos e de jovens sem fu-

turo; deixou de ser um território com 

desígnio.

Concluo, com horror, que a sugestão 

de Oscar Wilde, outro engenhoso, de 

que a vida imita a arte nos mantém 

reféns.

Tudo o que imaginamos volta-se con-

tra nós com uma crueldade impensá-

vel, inclusive quando o ímpeto lúdico 

pretendia ser um sinal de liberdade e 

subtrair-se aos esquemas da coerção. 

Imagine-se as cólicas de André Bre-

ton ao ver como a sua sugestão, no seu 

Manifesto, de que um acto surrealista 

seria ir ao terraço mais alto da cidade 

e disparar ao acaso sobre a multidão 

foi aproveitada pelos “snipers”, que se 

entretém a fazer do acaso da morte 

alheia jogo. Com grandes hesitações 

escreveria hoje Bataille que a essência 

do erotismo é a contaminação e que 

o imperativo higiénico seria o fim do 

erotismo. 

E mais lastimável é a sensação de que 

toda a aposta no engenho e na paró-

dia que marcou a arte do século XX 

degenerou no mais abjecto panorama 

político, como se uma esquizofrenia 

sem remédio nos cindisse, resultando 

esta da dupla injunção do engenho: 

desvalorizar a realidade e fortalecer 

o eu.

Trump é o rei dos engenhosos. O pro-

blema com ele não é ideológico, para 

Trump tudo existe para ser incluído 

no seu projecto de jogo. Não admira 

que procure safar-se das situações pe-

nosas com soltura, pelo atrevimento 

e o chiste, rejeitando a realidade. Só 

assim se compreende que tenha usado 

o sarcasmo e proposto aos americanos 

que injectassem desinfectantes contra 

a Covid, abstraindo-se do seu poder 

de influência - o que resultou em mais 

de trinta mortos. Quem resiste a uma 

boa piada? Ele não queria ser levado a 

sério, afinal, o jogo desresponsabiliza. 

O seu objectivo não é a “America 

first”, é antes fazer realçar a sua subje-

tividade à custa do colapso do mundo, 

e nesse afã foi crescendo o seu descaro, 

porque ele vai a todos “os lances” abs-

tido de prudências e coações, longe de 

importar-se do olhar dos outros.

Trump é o Mallarmé da política, o 

mundo inteiro existe para ser uma 

bola na sua roleta.

Não está só, nesta adição ao jogo. Esta 

propensão para a paródia e o engenho 

hoje até na técnica predomina, con-

vertida em renda e consolas e furtada 

ao objectivo de conhecer a realidade.

E onde está o engenho, o vício do 

jogo, na comunicação? No fake-news. 

Repare-se, já não se trata de uma 

questão de dotar de poder a menti-

ra, ou de ensaiar a falência moral em 

sucedâneo à deficiência cognitiva pro-

gramada, a verdadeira motivação para 

o fake news encontra-se no vício do 

jogo; o ensejo extramoral ou de  levar 

à bancarrota as representações ideoló-

gicas foi ultrapassado pelo empenho 

em apostar tudo na trivialidade e de 

ao princípio da adequação à realidade 

se contrapor a força do capricho. Não 

é esta a época em que tudo se pode 

reduzir à caricatura e ao imperativo 

da comédia, sendo a realidade apenas 

o plinto para um chiste em potência? 

Etimologicamente, desastre significa: 

sem estrelas. Ou seja, sem exterior, 

sem o outro. É aí que estamos. O en-

genho dispensa o real.

E, explica-nos José Antonio Marina: 

«estamos contentinhos, porque ao 

engenhoso se aplica o lema arrogan-

te e desolado que emocionava Valle-

-Inclán: “Desprezar aos demais e não 

amar-se a si mesmo”. Esta pose des-

valorizadora e crítica permite admitir 

no campo semântico do engenho um 

convidado imprevisto: o cínico. O ci-

nismo é a arrogância de quem se limi-

ta a perpassar.» 

Eis-nos reféns daquilo a que o barro-

co Grácian chamava o humor sinistro.

O humor sinistro

Uma das principais características da actual pandemia da Co-
vid-19 é o nível de imprevisibilidade quanto ao seu com-
portamento nos tempos que se seguem, o que é agravado 
pelo facto de ainda não se ter descoberto uma vacina ou um 

tratamento credível.
Governos de todo o mundo tiveram (ou ainda têm que) lidar com 
a pandemia num ambiente de incerteza, esperando que por algum 
milagre, no dia seguinte, os sistemas nacionais de saúde não estarão 
a rebentar pelas costuras, de tantos casos e tão fraca capacidade de 
resposta.
 A única certeza que se tem sobre a Covid-19 são os métodos da 
sua prevenção, assim como os procedimentos para a quebra da sua 
cadeia de transmissão. Essencialmente, a mensagem passou a ser 
de convencer as pessoas a redobrarem os velhos hábitos de higiene, 
ficarem em casa o máximo de tempo possível e sair apenas em caso 
de estrita necessidade, evitar aglomerações, praticar o distanciamen-
to social e recorrer, sempre que as circunstâncias o exigir, ao uso da 
máscara. 
Todas estas são medidas destinadas a ganhar tempo, para permi-
tir que governos organizem os seus sistemas nacionais de saúde de 
modo a que, havendo necessidade, sejam capazes de dar a melhor 
resposta possível e não entrem em colapso.
O estado de emergência em Moçambique tinha e continua a ter este 
objectivo. Os actuais mais de 80 casos não constituem motivo para 
alarme, oficialmente ainda não há mortes, e geralmente, a pandemia 
que deixou em outras partes do mundo governantes poderosos de 
joelhos, ainda nos tem poupado. Mas ninguém sabe se não será um 
caso das ondas estarem calmas antes da tempestade. 
O padrão de propagação da Covid-19 no mundo mostra que, quan-
do muitos países pouco esperavam, viram-se, de repente, mergu-
lhados no meio da pandemia, sem mãos a medir e com mortes a 
acontecerem a um ritmo bastante acelerado. 
Vale a pena aprender desses exemplos, para que mais tarde não 
venha o arrependimento. E a única forma de conseguir isso é se-
guir com muito rigor as medidas de prevenção que têm vindo a ser 
anunciadas pelas autoridades competentes. 
Mas há um instinto humano que não nos permite visualizar o peri-
go antes que seja tarde; a ideia de que estas coisas só podem aconte-
cer aos outros. Julgando pelo comportamento que se tem testemu-
nhado, parece haver muitos entre nós que não acreditam que esta 
doença existe, que ela é violenta e pode conduzir à morte.
Teria sido previsível o enorme desafio que seria a imposição de uma 
ordem de confinamento geral num país onde as condições habita-
cionais para a maioria da população, sobretudo nos meios peri-ur-
banos, são em si um atentado à saúde, e onde vastos segmentos da 
população não dispõem de meios que lhes permitam sobreviver sem 
terem que sair dos aposentos por prolongados períodos de tempo. 
Com um sistema de transporte público já de si precário, não esta-
ríamos muito distantes de um dos mecanismos mais apropriados de 
contaminação em massa.
Sem contrapartidas para oferecer como incentivo para as pessoas 
permanecerem em casa, o Governo está literalmente de mãos ata-
das. 
Mas mesmo assim, não será apenas entre estes grupos sociais me-
nos privilegiados onde o comportamento de risco se torna evidente. 
Basta observar atentamente aos movimentos nos vários estabele-
cimentos comerciais de superfície, nas principais vias e em todo o 
lado para compreender que a mensagem está ainda muito longe de 
ser assumida com a devida seriedade. Há muita gente que não está a 
ficar em casa, não necessariamente por imperativos de força maior, 
mas simplesmente porque alguém ainda não acredita na possibili-
dade de vir a ser a próxima vítima. 

Ninguém acredita 
que pode ser a 
próxima vítima
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Ela fazia parte daquele grupo 

restrito de passageiros que de-

sembarcaram da carruagem de 

primeira classe no terminal, 

naquela manhã de finais de Maio. 

Não era obrigado, mas fui recebê-la 

por uma questão de cortesia, uma vez 

que, como chefe de posto adminis-

trativo, era, digamos assim, a autori-

dade máxima naquele ponto do país 

e também porque, para dizer a verda-

de, estava curioso por conhece-la em 

primeira mão. 

Ela vinha ocupar o lugar de direc-

tora dos serviços de migração, o que 

não era pouco: na verdade por aquele 

ponto de fronteira verificava-se mais 

de sessenta por cento do movimento 

migratório de todo o território na-

cional. 

Por ali entravam e saiam diariamente 

centenas e centenas de pessoas e isto 

poderia multiplicar-se por milhares 

e milhares de veraneantes ou traba-

lhadores de lá pra cá ou de cá pra lá 

na altura do pico do movimento que 

se dava na época da páscoa das ce-

lebrações do 25 de Junho ou no clí-

max das festividades do natal e fim 

do ano. 

Estampou-me a quantidade e quali-

dade de malas e sacos de viagem que 

faziam parte da sua bagagem pessoal, 

de tal forma, que até muito depois da 

multidão que tinha viajado nas car-

ruagens de segunda e terceira classe 

terem dispersado por completo, eu e 

ela continuávamos na gare a conferir 

a trocha. 

Ofereci-me para lhe dar boleia até a 

sua residência oficial e enquanto fa-

zíamos a viagem perguntava a mim 

próprio como é que ela se teria safa-

do uma vez que na nossa vila não há 

e nunca houve táxi nem transporte 

colectivo interno nem nada que se 

pareça. 

Era um fim de manhã de sexta-feira, 

frio e seco como era hábito naquelas 

paragens na época em que nos en-

contrávamos. 

Na segunda-feira, ela surpreendeu-

-me pela pontualidade com que me 

veio cumprimentar no meu escritório 

para uma conversa formal. Ficou, en-

tão, a saber que uma vez por semana 

ali nos reuníamos numa espécie de 

estado maior agrupando o chefe de 

posto administrativo, as lideranças 

da defesa e segurança, da migração 

e das Alfândegas e de outros sectores 

como a saúde, educação, agricultura 

e outros. 

No fundo, era como um encontro de 

comadres como ela disse a rir sem 

que eu entende-se se devia acompa-

nha-la no riso ou não. 

Fez uma observação maliciosa sobre 

a aridez do meu gabinete e pergun-

tou-me se eu era solteiro, mas não 

esperou pela resposta. Pelo contrário, 

prometeu trazer uma jarra de flores 

naturais para colocar a um canto da 

sala, logo na oportunidade seguinte e 

depois com um ar mais sério disse-

-me: Quando estávamos a entrar na 

vila de comboio reparei que, na mar-

gem do rio, ninguém estava a tomar 

banho a nado. Os homens estavam 

agrupados a parte, muito distantes 

do grupo de mulheres e estas, tanto 

quanto eu percebi, não estavam ali 

tanto para tomar banho quanto para 

lavar a roupa. 

E todos sem distinção estavam, 

praticamente, nus. Eu respondi: 

ninguém vai ao rio nadar. Toma-se 

banho pela simples necessidade de 

faze-lo uma vez que, na maior parte 

das casas, a água disponível não per-

mite esse luxo. 

E mais: há que se estar em grupo por 

causa dos crocodilos. 

Ela arregalou os olhos e fez um ah... 

muito prolongado. 

Na primeira reunião do nosso esta-

do maior ela escandalizou quase sem 

limites os nossos colegas da defesa e 

segurança com comentários pouco 

elogiosos sobre a cor das fardas, for-

mato dos galões e a obesidade pro-

positada dos seus corpos pouco ade-

quada as suas funções, mas ninguém 

se atreveu a dar troco. 

No fundo ela era mulher e era a úni-

ca no meio daqueles homens todos. 

Dias depois respondendo a seu con-

vite fui visita-la à casa. Recebeu-me 

em volta num Kimono verde claro o 

que contrastava agradavelmente com 

o tom acobreado da sua pele. 

Serviu-me sob sua sugestão uma taça 

de Kaiser Coffi e pôs-se a falar des-

contraidamente sobre as suas expe-

riências quando trabalhava no aero-

porto de Mavalane e em Vilanculos. 

Fiquei a saber entre outras coisas que 

era cinco anos mais velha do que eu. 

O que não queria dizer nada uma vez 

que eu só tinha trinta e dois anos. 

Quando se deu o escândalo da xeno-

fobia no país vizinho ela provou ter 

uma capacidade de trabalho fora do 

vulgar e um espírito humanista ca-

paz de enfrentar todas as limitações 

impostas pela cegueira da burocracia. 

Facilitou o trânsito de centenas de 

compatriotas que chegavam sem do-

cumento nenhum e sem meios nem 

forma de chegar as suas zonas de ori-

gem e isso contra tudo o que seria a 

norma. Estava a enfrentar o sistema. 

As consequências disso ficaram cla-

ras logo na primeira reunião que 

tivemos onde foi alvo de críticas vio-

lentas e ameaças veladas por parte 

dos que integravam o nosso estado 

maior. 

Um mês depois ela apareceu no meu 

gabinete e disse: venho despedir-me 

de ti. Ganhei o prémio que merecia. 

Vou transferida para Cassacatiza na 

fronteira com a Zâmbia. É uma es-

pécie de cus de judas. 

Depois olhou para mim com os 

olhos a brincar como uma criança 

divertida e disse: acho que vou tor-

rar uma parte das minhas economias 

para montar lá uma piscina, quando 

estiver pronta vou te convidar para 

nadarmos numa noite de lua cheia. 

E eu disse: convite aceite Quetinha. 

Não vejo a hora. 

Balada da Henriqueta à Frívola

O 
presente artigo reflecte so-

bre orientações dadas pelo 

Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano 

(MINEDH) e instituições de ensino 

privado e superior, para que o processo 

de ensino e aprendizagem (PEA) seja 

mantido durante a vigência do “esta-

do de emergência (EtEm) por causa 

da pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19). Para os propósitos desta 

reflexão destacamos as orientações se-

gundo as quais o uso de plataformas 

online terem sido apresentadas pelo 

MINEDH e instituições de ensino 

privado e superior como solução para 

que o PEA não seja interrompido. 

Ou seja, parece haver convicção por 

parte do MINEDH e instituições 

de ensino que plataformas online vão 

assegurar que os professores e alunos 

cumpram com o Calendário Escolar 

em Moçambique (CALEM) porque 

as orientações emitidas são generalis-

tas e ignoram o contexto e realidade 

do nosso sistema de educação a todos 

os níveis.

Em Janeiro de 2020 publiquei, em 

cinco artigos, uma reflexão sobre o 

CALEM, como ele é acolhido e im-

plementado em vários locais onde 

situações sócio-económicas diversas 

e sócio-culturais peculiares ocupam 

lugar de primazia sobre a educação 

formal das crianças em idade escolar. 

A reflexão terminou debruçando-se 

sobre o cumprimento do CALEM 

em tempo de emergência, centrando 

no impacto das calamidades naturais 

sobre o CALEM. Dos vários aspec-

tos abordados nos artigos, aponta-se 

para a necessidade do MINEDH 

repensar o CALEM à luz da lei da 

descentralização (Lei 1/2018) para 

melhor enquadrar os interesses mais 

nobres (ensino inclusivo) postulados 

na Constituição da República, nú-

mero 1 do artigo 88 e número 1 do 

artigo 113. 

A legislação mencionada nos convida 

(MINEDH, instituições de ensino e 

sociedade em geral) para que apren-

damos a debater a “educação”. Temos 

que debater “educação” virado para a 

nossa realidade. Dito de outra forma, 

devemo-nos perguntar: o que é edu-

cação no contexto de Moçambique? 

Devemos reconhecer que o nosso 

sistema de educativo baseia-se numa 

gestão arcaica, conservadora e, sobre-

tudo, autoritária quanto os destinatá-

rios primários devem cumprir com as 

orientação. Exemplo, deve-se cumprir 

o currículo, o calendário escolar, a lín-

gua estabelecida, os meios de ensino, 

medidas que nenhum professor ou 

aluno jamais teve outra opção, senão 

aceita-las e cumpri-la. Foi sempre 

assim. Mas há espaço para outras 

formas de tornar o nosso PEA mais 

ajustado a nossa realidade. Há anos 

era quase impensável ensino bilingue. 

Mas nos dias que corre temo-lo. Esta-

mos no Século XXI e novas formas de 

fazer educação se impõe. Não tenho 

soluções, mas precisamos debater o 

nosso sistema de educação para evi-

tar tomar medidas que não exequíveis 

para a nossa situação. E plataformas 

online para o PEA não se apresen-

tam exequíveis porque, por um lado, 

resistimos rebater educação olhando 

para as excepções impostas pelo con-

texto nacional e, por outro, por causa 

dessa atitude de resistência ao debate 

não nos entregamos ao exercício de 

preparação para enfrentar eventuais 

adversidades que o sector de educação 

pode estar sujeito. 

Edito a parte 5 da reflexão por duas 

razões. Primeiro, porque o CALEM 

é inflexível e não toma em conside-

ração o cenário cíclico de inundações 

prolongadas, movimentação de famí-

lias e a situação psico-social e econó-

mica que força os professores, talvez, 

todos nós como sociedade a adoptar 

a táctica de avestruz (não enfrentar 

o desafio como se apresenta mas si-

mular um à-vontade enterrando a 

cabeça na areia). Por exemplo, insistir 

que o CALEM vai ser cumprido em 

situação de ataques na região central 

de Moçambique e guerra que assola 

a província de Cabo Delgado é irres-

ponsabilidade ou resignação institu-

cional. Segundo, trazer à reflexão as 

orientações e medidas tomadas pelo 
MINEDH e instituições de ensino 
(públicas e privadas) para garantir que 
o PEA continue durante a vigência 
do decretado “Estado de Emergência” 
(Lei 1/2020, de 31 de Março) no âm-
bito da pandemia da Covid-19. 
Ninguém (MINEDH) e nenhuma 
das instituições de ensino (públicas 
e privadas) no nosso Estado, estavam 
preparadas para lidar com uma situa-
ção de magnitude de “emergência” 
gerada pela pandemia Covid-19. Boa 
justificação e até é plausível, assim 
os docentes da UniZambeze esgri-
miram seus argumentos num debate 
nas redes sociais no dia 16 de Abril 
de 2020. Daquele debate, faço três lei-
turas. A primeira é uma auto-crítica 
que a UniZambeze, entanto docentes 
e universidade, baseando das dificul-
dades que os docentes e a universida-
de enfrentam para usar plataformas 
online no PEA. Mas não tem como 
contrariar a posição oficial sobre essa 
orientação. E nesse ponto, parece ser o 
grande dilema não só das instituições 
do ensino e do próprio MINEDH. O 
politicamente correcto é dar orienta-
ções que devem ser usadas platafor-
mas online para assegurar que seja 
mantido o PEA durante esse período 
de “emergência” colocando de lado as 
implicações administrativas, técnico 

financeiras e pedagógicas orienta-
ção tomada sem prévia preparação. 
A segunda aponta para necessidade 
duma planificação da gestão do PEA 
que preveja fenómenos inesperados 
e como dar soluções pragmáticas de 
curto, médio e longo prazos, quando 
situações adversas como ciclone Idai 
em 2019 e a Covid-19. A terceira é 
que parece propor que o MINEDH 
e as instituições de ensino olhassem 
para o uso e plataformas online du-
rante o EtEm como momento de 
estudo para colher evidências da exi-
quibilidade do uso de plataformas 
online para o PEA no nosso contexto 
para sustentar a adopção desse mode-
lo que impor-advogar, forçosamente, 
como tem sido, até aqui o uso dessas 
plataformas online por todas as ins-
tituições de ensino como meio efec-
tivo de ensino e avaliação de alunos. 
Se do MINEDH e universidades se 
espera evidências científicas sobre 
orientações/medidas que tomam para 
vincular terceiros (alunos, professores 
e encarregados de educação), ausência 
de evidências científicas que susten-
tam as orientações/medidas tomadas 
sugere que MINEDH e as institui-
ções de ensino estão, mais, ao serviço 
da política que da ciência.

*Doutorando em Sociologia de De-
senvolvimento. Faculdade de Letras e 

Ciências Sociais, UEM. Maputo

A Covid-19 - “Estado de Emergência” 

Raul Chambote*



20 Savana 08-05-2020OPINIÃO

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Em África a situação da Covid-19, 

permanece preocupante. A apreen-

são geral toma em conta um dado 

conhecido: se o novo Coronavírus 

provocou um elevado e assustador nível 

de letalidade entre os povos do Ociden-

te, ou seja, entre o mundo desenvolvido, 

como será para o caso de África, um 

continente pobre? A ideia generalizada, 

tanto em África como fora dela, dá con-

ta que as condições humanas, materiais e 

financeiras deste continente estão fora do 

mínimo ideal para lidar com a pandemia, 

colocada na mesa uma situação similar à 

do Ocidente. Isto é válido mesmo assu-

mindo que tivesse tempo para se preparar 

para o impacto do desastre. É claro que 

devemos estar sempre atentos aos peri-

gos das generalizações. África é diversa 

na sua essência cultural, territorial, eco-

nómica… 

Quem não usa máscara?
Enquanto a China se irrita com americanos, 

com Trump à cabeça, por causa da origem da 

Covid-19 (vírus natural ou artificial), os paí-

ses africanos vão fazendo contas às máscaras 

e medidas de prevenção como arma princi-

pal. A obrigatoriedade no uso de máscaras e 

outros artifícios de prevenção contra o novo 

Coronavírus é compreensível. Exige, no lugar 

de qualquer tipo de ameaça, uma campanha 

gradual, mas consistente; uma aceitação de 

que a “água mole em pedra dura tanto bate 

até que fura”. Exige alguma paciência ao 

estilo chinês. A armadilha da dependência 

económica dá-nos pouca margem de auto-

nomia. No caso de Moçambique, essa mar-

gem cai algumas casas quando nessa equação 

o brilho mais saliente e ainda mediático vai 

para a questão das dívidas ocultas. Cria mais 

peso à nossa mão estendida. Diz-se, por ve-

zes erradamente, que numa família pobre há 

muita porrada (de pai para filhos). Os filhos 

habituam-se a levar porrada e, em simultâ-

neo, pouco cumprem com os ditames do pai. 

Blindam-se com o silêncio. 

Há problemas no uso de máscaras, em parti-

cular. Concentremo-nos nos que já possuem 

máscaras, os que “aderiram”. Por que razão, 

mesmo tendo máscaras nos bolsos ou em 

carteiras, não as usam? O que falta? Gostam 

de dar a cara. Será isto válido no momento 

presente? Será aqui que entra alguma amea-

ça de passagem para um nível mais apertado 

caso o cidadão negligencie medidas “emana-

das centralmente”? Pode ser que seja, sim-

plesmente, o impacto visível do relaxamento 

motivado pela compreensão do “sofrimento 

do povo” que procura na massiva informali-

dade pão para dar de comer aos seus. 

Cria desespero, em tempo de coronavírus, 

ver o povo ainda apinhado em “chapas” e “my 

love”, onde cada um reprime a tosse e evi-

ta tocar nisto e naquilo o máximo que pode. 

Por volta das 18:00-19:00 o “controlo” 

parece baixar. Assume-se que o povo já 

se meteu em casa. No entanto, os “cha-

pas” e “my love” mostram um cenário 

preocupante: há o grupo dos que fazem 

descer as máscaras aos pescoços, há o dos 

que mantem-nas no lugar, há também o 

grupo dos que provavelmente guarda-

ram as máscaras porque não há o risco 

de aparecer um repórter desta ou daquela 

televisão, e, finalmente, o grupo dos que 

definitivamente não as possuem. Julga-

mos não ser de todo negativo a criação de 

um mito (oficial) no lugar de se investir 

no amadurecimento da ideia de militares 

nas ruas. Um mito teria muito mais força 

e eficácia. Entretanto, enquanto isso não 

acontece, o exemplo no uso ininterrupto 

de máscaras (em público) deve ser com-

promisso principal dos que representam 

o Estado. 

Encontrei acidentalmente um artigo fas-

cinante de Arjun Appadurai, um autor 

indiano-americano, intitulado “We Are Wit-

nessing the Revolt of the Elites”1 publicado no 

semanário  indiano - The Wire, e no qual ele 

afirma que em todo o mundo assiste-se a um 

populismo a partir de cima, onde as pessoas 

são instrumentos eleitorais para uma fuga 

em massa da essência da democracia. 

Segundo o autor, isto está a acontecer nos 

EUA (Trump), Turquia (Erdogan), Brasil 

(Bolsonaro), Grã Bretanha ( Johnson), Hún-

gria  (Orban) entre outros. Segundo Appa-

durai, estes líderes têm três traços comuns: 

em primeiro lugar, revoltam-se contra todas 

as outras elites que desprezam, odeiam e te-

mem: “elites liberais, mediáticas, seculares, 

cosmopolitas...elites económicas mais anti-

gas, intelectuais, artistas e académicos”. Em 

segundo lugar, desprezam aqueles que cap-

turaram o poder “ilegitimamente”, nomea-

damente: “negros nos EUA; muçulmanos e 

secularistas na Índia; esquerdistas e LGBT1 

no Brasil; dissidentes, ONGs e jornalistas na 

Rússia; minorias religiosas, culturais e eco-

nómicas na Turquia”. Em terceiro lugar, são 

contra as normas tradicionais de governação 

de uma democracia: liberdade, igualdade, 

fraternidade, separação de poderes, controlos 

e equilíbrio excepto quando os seus amigos 

controlam os poderes legislativo e judicial ou 

quando estes actuam em seu benefício. 

 No fundo, Appadurai escreve que se tra-

ta de uma “elite que disfarça o seu próprio 

elitismo num discurso de anti-elitismo”. Ele 

atribui a sua ascensão à ascensão de “tecnolo-

gias de aspiração” que através da publicidade, 

do incentivo ao consumismo, do culto gene-

ralizado de celebridades e dos lucros inespe-

rados das empresas, “ têm tornado as clas-

ses pobres e subalternas impacientes com a 

lentidão dos processos deliberativos liberais”.

A revolta das elites
Esta visão torna-se interessante por talvez 

conseguir juntar muitas semelhanças com 

a nossa realidade. Mesmo que  a nossa seja 

uma revolta em duelo ou uma salada de re-

voltas. A nossa realidade tem alguns traços 

semelhantes aos acima delineados. Por exem-

plo, a tensão entre o poder actual e os antigos 

establishments, nomeadamente alguns bran-

cos, filhos ou familiares de antigos líderes fa-

lecidos e mesmo dos vivos, que se manifesta 

no sentido geral de que “esta é a nossa vez de 
governar... Então que fiquem quietos”.
Para os que estão fora do poder, trata-se de 

um clássico conflito burguês em África que 

se assemelha aos traços semelhantes aos or-

questrados por africanos privilegiados e 

esclarecidos nas lutas pelo direito às inde-

pendências das colónias. Hoje, constituídos 

por académicos, funcionários de organizações 

internacionais, graduados universitários (de-

sempregados, sub-empregados e mal pagos 

que também pagam mal aos seus trabalha-

dores), empresários revoltados e  pensadores 

ideologicamente órfãos, intelectuais brancos 

revoltados, jornalistas, membros de partidos 

da oposição, ONG’s. Digamos, a chamada 

sociedade civil, aquelas pessoas ou grupos que 

formam e difundem opiniões, que se tornam 

referência para o resto da sociedade e que 

constituem em si uma elite. 

Eles pretendem lutar pela representativida-

de das comunidades, rurais em particular, o 

que os faz ter acesso a recursos e subsídios 

estrangeiros, regados principalmente por um 

discurso anti-elitista, sendo algumas vezes 

eles mesmo o problema ou associados ao 

problema. A revolta de cima no nosso caso 

está a resultar na alienação de baixo. O nosso 

discurso, na maior parte das vezes, é auto-

-realizante para acalmar as nossas ansiedades 

colectivas de elite ou para nos envolvermos 

em sexo cerebral casual, enquanto ao nível 

individual são os ganhos de capital ou um 

projecto centrado no ego como o objectivo 

paralelo.

É por isso que temos líderes da oposição 

unindo forças apenas para o auto-benefício 

(regalias), e activistas sociais que trabalham 

para multinacionais com um historial po-

bre em matéria de direitos humanos e de 

respeito ao ambiente. Temos activistas na 

folha de pagamentos de países estrangeiros 

que defendem temas escolhidos a dedo, por 

exemplo, os direitos humanos ou das mulhe-

res, enquanto os governos financiadores têm 

um registo histórico pior, enfim...todos nós 

temos de ganhar. 

Nesta salada de revoltas inclui-se as que se 

desenvolvem dentro do partido no poder e 

nos outros partidos. Mas por vezes elas tra-

duzem-se numa aliança entre as elites econó-

micas tradicionais e a sociedade civil contra 

qualquer Governo que esteja no poder ou 

envolve conflitos entre a sociedade civil e o 

poder político maior do que o poder econó-

mico. Qualquer que seja a relação, o cliente 

- a comunidade marginalizada – vem por úl-

timo. Na maioria dos casos, o representante 

da elite tem mais a ganhar do que o cliente 

- o povo.

Appadurai afirma que os populistas no po-

der (nos países mencionados) promoveram 

na essência, um golpe de estado. A revolta 

das massas foi capturada e deslocada pela re-

volta das elites. No entanto, o nosso modelo 

é ligeiramente diferente do modelo clássico 

porque, nestes países, a autoridade principal 

é dominante contra todas as outras elites. A 

democracia (embora em erosão) e as suas 

economias são mais avançadas do que as 

nossas. Portanto, o poder é menos centrali-

zado, o dinheiro está mais dístríbuido. As-

sim, enquanto alguns deles lutam para obter 

o poder absoluto, as nossos eleitos, no es-

sencial, têm o poder quase absoluto dado ao 

fraco estado dos nossos checks and balances . 
A questão que pretendo colocar é que dada 

a nossa cultura política de subalternidade e 

dependência, à revolta vinda de cima, ao des-

contentamento vindo de baixo devido às agi-

tações vindas de cima e às revoltas gerais que 

enfrentamos em todo o país, a falta de coor-

denação, de transparência e, em certa medi-

da, a nossa passividade mútua podem levar 

ao surgimento do próximo monstro. Não será 

o nosso actual estado de coisas a tempestade 

perfeita para a ascensão de um líder populista 

de cima? que consequências teria? 

Referindo-me a Appadurai mais uma vez, no 

mundo desenvolvido está a surgir uma situa-

ção em que as classes pobres e “subalternas 

podem matar, mutilar e humilhar impune-

mente os seus bodes expiatórios mais fracos”. 

Isto não soa familiar? A história é como um 

círculo. Tivemos a expansão e o colapso de 

vários tipos de organizações que eram ten-

dências globais, desde o feudalismo ao comu-

nismo. Talvez esta seja apenas a próxima fase 

da nossa organização colectiva. De uma for-

ma mais ética, se a tendência se confirmar, 

no nosso país cabeças vão rolar, no sentido 

figurativo ou literalmente. 

Para além de desastres como Idai, Kenneth, 

(Covid-19) e outros sobre os quais não te-

mos controlo, temos novos desafios que por 

enquanto afectam apenas alguns mas com 

potencial de expandir. Como país temos de 

nos encontrar  de forma a não criar espa-

ço para o surgimento de populistas totali-

tários. Talvez a situação em Cabo Delgado 

constitua uma oportunidade para as elites se 

unirem e cooperarem através de um pacto de 

longo prazo. Recentemente, tanto o Secretá-

rio-Geral da Frelimo, Roque Silva como o lí-

der do MDM, Daviz Simango, seguiram essa 

linha de pensamento, o que pode assinalar 

um novo namoro entre o establishment  po-

lítico.  Qualquer adesão exigiria a construção 

de confiança, o apoio do principal partido da 

oposição, a RENAMO, e uma coligação mais 

representativa e mais ampla da sociedade ci-

vil. Um novo contrato social; assim, em vez de 

revoltas a partir de cima, constrói-se um ma-

nifesto nacional. Qualquer que seja o capítulo 

que se segue, o próximo grupo deverá estar 

profundamente identificado com o povo, e 

a elite vencedora será aquela que melhor se 

aliar às necessidades das bases.

Por Mantchiyani Samora Machel

1. Estamos a testemunhar a Revolta das Elites 
( Tradução directa) 

2. Lésbicas, gays, bissexuais, travesties, 
transexuais e trangêneros  
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“Cristianismo e religião - 

Fé e revolução” foi o título 

da carta-pastoral do Bispo 

Manuel Vieira Pinto no 

Natal de 1978. Num tempo de 

ateísmo militante, tratou-se de 

uma proposta e de um desafio a 

um diálogo sereno aos ideólogos 

marxistas da Frelimo como Jorge 

Rebelo, Marcelino dos Santos, 

Sérgio Vieira, e outros, a uma 

mais realista definição das ati-

tudes políticas tendo em conta 

a índole socio-religiosa do Povo 

moçambicano. Afinal, a religião 

não tem de ser, fatalmente, ópio 

do povo, mas também pode ser 

fonte de rebeldia revolucionária, 

de inspiração transformadora da 

sociedade. 

Manuel, também nisto se revelou 

o pastor intrépido, seguro de que 

as vicissitudes por que a Igreja 

católica passava, às mãos da Freli-

mo, eram o dedo de Deus a fazê-

-la renascer no coração do Povo 

como genuinamente moçambi-

cana. Nada de anticomunismo 

primário ou de tentação de resis-

tência à proposta de reconstrução 

nacional. Manuel Vieira Pinto foi, 

também, tranquilamente, cate-

quista dos políticos. Por isso pode 

responder à conhecida interpela-

ção de Samora: “Deus não precisa 

que o defendam. O Homem sim!” 

Nestes dias da sua “Páscoa”, pro-

liferam, os elogios ao querido Ar-

cebispo Manuel Vieira Pinto. E 

todos serão poucos, para com um 

discípulo de Jesus que foi, cres-

centemente, na sua peregrinação 

terrestre, um incontornável de-

fensor da dignidade de todo o hu-

mano. E foi-o, especialmente das 

pessoas mais pobres, mais aban-

donadas nas margens do mundo, 

ou perseguidas pela sua entrega 

ao serviço das causas da verdade e 

da paz; e mais ainda, e, tantas ve-

zes, sacrificadas e massacradas na 

estupidez de todas as guerras, en-

fatizando, aqui, sua querida terra 

moçambicana, a tristemente ines-

quecível guerra civil – a tal dos 16 

anos - de que ainda ninguém se 

penitenciou. Nem Frelimo nem 

Renamo. E o resultado dessa falta 

de penitência, está bem patente, 

hoje, a nossos olhos.

 De mim, sobrevivente privilegia-

do de todos os colaboradores mais 

próximos do amado Arcebispo, já 

não se devem esperar mais encó-

mios. Seria fastidioso repetir aqui 

o que tantos outros já disseram. 

Fá-lo-ia de bom grado, e com 

toda a facilidade. Mas já seria 

“chover no molhado”.

Mas porque o Fernando Lima, 

nosso companheiro de caminha-

das em tantas trincheiras de li-

berdade, comuns a mim e a Vieira 

Pinto, me pediu um testemunho, 

ainda que profundamente cons-

ternado, como tantos dos que, 

Da Vida e da Páscoa do Arcebispo Manuel Vieira Pinto

Herança e desafios

com imensa cordialidade, se me 

dirigiram nesta hora, até expres-

sando condolências, como se eu 

fosse o seu filho dilecto pela car-

ne e pelo sangue, aceitei marcar 

a minha presença neste registo. 

De facto, como ficou claro no li-

vro que produzi sobre ele – MA-

NUEL VIEIRA PINTO – O 

VISIONÁRIO DE NAMPULA 

– a nossa sintonia espiritual, pas-

toral e política foi total.

A pandemia do COVID 19 obri-

gou a que o seu funeral não tivesse 

a solenidade que tantos desejáva-

mos e tivesse sido feito na exigui-

dade e nos constrangimentos de 

todos conhecidos. Um dia, recon-

vocar-nos-emos para fazermos a 

celebração da glorificação pascal 

da vida tão plena de tão grande 

pastor.

Já nos tínhamos habituado ao seu 

silêncio, à sua ausência de cena, à 

sua voz emudecida pela doença. 

Tanto assim que, um relevante 

moçambicano dos governos de 

Samora, Teodato Hunguana, me 

diz: “Na verdade não fazia ideia 

de que o D. Manuel Vieira Pinto 

estivesse ainda entre nós! Tanto 

silêncio sobre um nome tão notá-

vel, a quem tanto devemos, levou-

-me certamente a essa presunção. 

Estou em crer que há muito da 

vida dele, da relação dele com os 

libertadores, que não conheço, ou 

não conhecemos, e que deve ser 

trazido ao nosso conhecimento. 

Por isso me interrogo se o padre 

Zé Luzia, sendo um privilegiado 

e profundo conhecedor da vida 

de D. Manuel Vieira Pinto, terá 

de facto dado já por terminada 

essa tarefa com os livros que pu-

blicou, mas que não cobrem essa 

fase antes do seu regresso a Por-

tugal...?!...sobretudo sobre as cir-

cunstâncias desse regresso!

Louvado seja Deus pela herança 

desafiante que nos deixa!  Na ver-

dade, conheci-o melhor lendo os 

seus livros... Na verdade, os seus 

livros são garante da preservação 

do legado de D. Manuel Vieira 

Pinto! E hoje estamos tão preci-

sados desse legado! O caminho da 

Igreja, isto é, de Cristo em Mo-

çambique, passa pela vida dele e 

pelo legado. Não se pode com-

preender bem onde estamos hoje 

sem essa referência fundamental. 

D. Manuel Vieira Pinto “comba-

teu o bom combate, terminou a 

corrida, permaneceu fiel”...e está 

recebendo a “merecida coroa ... 

que o Senhor lhe entrega”. 

Partilhas como esta do Teodato, 

calam muito fundo no meu cora-

ção. Desde o momento Aprendi, 

agora, que a palavra consternação 

não é vocábulo de simples con-

veniência protocolar de necrolo-

gia. Exprime, nestes dias, a mais 

profunda intimidade de todos 

nós. Afinal, mesmo roubado pela 

doença, há anos, ao nosso conví-

vio, todos continuávamos a senti-

-lo vivo, palpitante, como se fosse 

nosso eterno companheiro nesta 

peregrinação terrestre.

A “Irmã Morte” veio despertar-

-nos, a todos, da letargia em que 

vivíamos e trouxe para a ribalta 

mediática, sociológica, política e 

eclesial, o nosso Pai (como tão ca-

rinhosamente, sobretudo os mais 

humildes do Povo Moçambicano, 

me perguntavam por ele).

Todos o sentimos. Assim o ex-

prime o Professor Jorge Ferrão 

quando há dias escreveu: “Dom 

Manuel Vieira Pinto foi alguém 

que nos habitou às múltiplas des-

pedidas, tantas foram as vezes que 

partiu e regressou (Cartamoz, 

4.5.20). Porém, em Março de 

2001, partiu para nunca mais vol-

tar.  E toda agente me pergunta; 

porquê?

Os registos acerca deste nosso Pai, 

chegados nestes dias, são unâni-

mes e convergentes. 

Diz o Professor Leonel Marce-

lino, o verdadeiro construtor da 

nossa Rádio Encontro:

“Nunca me esqueço das reuniões 

e dos encontros em que partici-

pámos. Era um espectáculo de 

humildade, de saber, de recato, de 

saber estar e cativar. Não precisa-

va de falar para se fazer entender. 

Um gesto, um sorriso, bastavam 

para nos dar paz e entendermos 

o que tinha na ideia para bem do 

Povo em geral, dos colaboradores, 

de todos que o acompanhavam 

mais de perto, e não só. Há-de ser 

muito difícil encontrar alguém ca-

paz de lhe chegar aos calcanhares 

na sua acção e missão. Descanse 

em PAZ!”

Eu, muito jovem, cheguei ao 

convívio do Bispo Manuel, em 

Nampula, em 1968. Aprendiz de 

missionário e de padre, fui desco-

brindo um pastor sempre aproxi-

mado de toda a gente. Como viria 

a dizer o Papa Francisco, “um Pas-

tor com o cheiro das ovelhas”. 

Atrevido, avantajou sempre as 

asas dos nossos voos de jovens 

insatisfeitos e rebeldes arroteando 

caminhos por abrir. Ousado, tanto 

na pastoral em sentido mais estri-

to, como nas suas incidências po-

líticas, como o testemunham ho-

milias como a “Repensar a guerra” 

(1974), interpelando o governo e 

a sociedade coloniais, que o levou 

à expulsão; e “A Coragem da Paz” 

(1984), desafiando, em nome do 

Povo, o Presidente Samora a en-

tabular o diálogo com a Renamo.

Como Igreja, conheci, na prática, 

um Bispo não-clerical. Com ele 

aprendi a ser animador da parti-

cipação de todos os batizados, do 

pé descalço ao engravatado, tanto 

ao gosto, hoje, do Papa Francisco. 

Nessa linha, aprendi a ser padre 

mais da “Igreja das Palhotas”, das 

pequenas e humildes comunida-

des do que da grandiosidade das 

empoladas catedrais por impres-

sionantes que elas possam ser. E 

são-no!

Tenho a certeza de que se o Papa 

João II lho tivesse permitido, al-

guns homens casados, como, por 

exemplo, Alexandre Rancho de 

Murrupula, teriam sido ordena-

dos padres. Com efeito, foi tam-

bém o atrevimento e a aposta do 

Bispo Manuel que fez destes ho-

mens e mulheres, protagonistas 

do renascimento da Igreja católica 

em Moçambique e mais particu-

larmente, na nossa Diocese, no 

contexto do ateísmo a seguir à in-

dependência.  

E esta atitude de Manuel Vieira 

Pinto era mestra para toda a Igreja 

de Moçambique como, em men-

sagem agora recebida do Bispo 

Élio Greselin, emérito de Lichin-

ga, o exprime:

“Li com verdadeiro gosto a tua in-

tervenção sobre o bispo de Nam-

pula Dom Manuel Vieira Pinto. 

Eu conhecia-o muito bem e tinha 

ficado em sua casa durante uns 

tempos  em Nampula. Lembro 

muito bem a sua simplicidade e 

a sua fidelidade ao povo durante 

os tempos da guerra colonial . Ele 

era para nós um verdadeiro bispo, 

guia do povo e dos bispos naquele 

tempo de grande confusão”. 

É urgente que esta figura emble-

mática da nossa história moçam-

bicana, sirva de fonte de inspi-

ração. Bem no-lo apontava já o 

actual e também Bispo-Profeta 

de Cabo Delgado, Luiz Lisboa, 

quando, em 2016, no livro O VI-

SIONARIO DE NAMPULA 

não suspeitando da desgraça que 

haveria de se abater sobre ele e o 

seu povo, escrevia: “...convido to-

dos os bispos de Moçambique e 

de outras terras para que a vida e 

o testemunho de D. Manuel seja, 

para cada um de nós, fonte de ins-

piração e encorajamento; incen-

tivo cada leitor/a para que sabo-

reie as poucas páginas deste livro 

que, contendo apenas uma parte 

da rica trajetória de um valente 

e destemido cristão, não são mais 

do que um aperitivo para desper-

tar o apetite para “comer” toda a 

sua herança teológica, pastoral e 

espiritual”.

Inspiração para que o mundo 

académico, a começar pelos nos-

sos seminários e as instituições 

universitárias, sobretudo as das 

áreas da sociologia, da psicologia, 

da política e das humanidades em 

geral, produzam trabalhos de pen-

samento que rentabilizem a pre-

ciosa herança que ele nos deixou.

Os dias do Moçambique de hoje, 

exigem-no-lo. A guerra larvar no 

centro do país e o terrorismo cri-

minoso de Cabo Delgado desa-

fiam-nos como cidadãos e como 

cristãos. A democracia doentia 

sem eleições justas, infernizam a 

vida dos moçambicanos que cla-

mam por honestidade. 

Mas se todos estamos de acordo 

sobre o gigantismo desta incon-

tornável figura de comprovada 

moçambicanidade pragmática, 

como podemos entender:

1º Que ele nunca mais tenha vol-

tado à sua querida terra de adop-

ção como tanto desejava? Que não 

esteja sepultado na campa rasa à 

entrada da sua catedral, como tão 

explicitamente manifestou numa 

homilia na mesma catedral?

Quem foram os ingratos que lhe 

levantaram as barreiras do não-

-regresso?  

2º A ingratidão de um governo 

que não lhe o enalteceu com a 

consolação de o brindar com a na-

cionalidade, pedido que ele nun-

ca fez por uma questão de evitar 

equívocos e mal-entendidos, mas 

cujo desejo manifestou na sessão 

de despedida da diocese em 4 de 

Março de 2001. Será que Mário 

Raffaelli, o negociador facilitador 

do Acordo Geral de Paz, Roma, 4 

de Outubro de 1992 se pode com-

parar a Manuel Vieira Pinto? Ou 

mesmo os ínclitos Presidentes Ju-

lius Nyerere e Keneth Khaunda?

Não podia não voltar a falar des-

tam temática por achar que a 

ingratidão é um pecado de lesa-

-pátria que contamina a sociedade 

e os estados como entidades de 

bem e de serviço. Já Jesus de Na-

zaré questionava: “Não foram dez 

os curados? Então só voltou este 

estrangeiro para dar glória Deus? 

Onde estão os outros nove? 

Padre*

Por Zé Luzia*
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Eu

Longo.Alcance17@hotmail.com

A 
sua mãe merece. 

Aproveite o tempo para ela cada hora, cada segundo. Foi 

essa mãe que durante a vida inteira defendeu te  contra 

o mundo!

A mãe, não tem comparação! cada atitude, a cada palavra.

Da p’ra ver que ela é a diferença, de verdade.

É inexplicável. deixa de pensar em si, p’ra pensar em ti.

Ela prefere ficar com fome, para ver o filho comer. Ahh! o marido 

também, era! 

Em muitas famílias, é assunto comum um pão, em 8 pedacinhos, 

e alimenta cada 8 filhos a mãe… é o Jesus na terra. Noites de sono, 

ela perdeu pelos filhos queridos nas noites que você saía sem ter 

hora pra voltar, isso é o que é, a mãe deita, mas não dorme. En-

quanto o filho não chegar, estou falando em geral, p’ra você que é 

filho, p’ra você que é filha.

P’ra você que ignora, a mãe que trabalha fora p’ra sustentar a fa-

mília.

A mãe sempre vai ser mãe, não importa a profissão  se é ísto, ou 

aquilo, se é doutora formada é muitos filhos se envergonham  se 

vír a mãe contando molhos “é sua mãe né?”

Ele simplesmente se esconde, p’ro amigo responde: “essa aí? Nem 

sei quem é” não sabe quem é né? Aquela que faz, fez por você p’ra 

você não entrar numa vida errada!

Aquela que desde sempre, responde valente aquela que fala “meu 

filho não sai,coisas ruins estão acontecendo” tem problema olha 

p’ra ela, e começa a discutir “ah velha , sei que estou fazendo” mes-

mo assim ele pega e vai, e volta todo casimbado  embrulha-te, não 

fala nada  até dorme do teu lado.

É amiga…

O nome “mãe” é muito strong tudo ela é capaz, se tu estiver 

morrendo,ela dá o coração e diz: “toma filho” não importa se tu é 

um bom filho ou filha. Muitas vezes seu pai morre, te abandona, 

ou nem se importa a mãe não te abandona, carrega o mundo nas 

costas.  Passando por sofrimento nunca te joga fora, é aí que ela 

se torna 

Pai e mãe ao mesmo tempo, ás vezes o que precisa, é uma atitude 

rica: beije sua mãe, abrace, diga o quanto é tua vida. 

Diga o quanto você a ama. e não peça nada em troca  não peça 

coísa alguma, porque mãe você só tem uma é tão fácíl deíxar uma 

mãe contente não precisa de muito, não até um simples “te amo” 

ou quando você estiver longe lhe faça uma ligação.

Muitos fazem um romance p’ra sua namorada levam flor, acham 

uma atitude boa . é aí que te pergunto: e p’ra sua querida mãe? 

ah…p’ra ela você não dá porque não tem tempo não,  talvez você 

tá esperando, p’ro dia que estiver velando essa desaparecida em 

um caixão!

Aí que você vai ver, que não valorizou,mais do que um erro quan-

do o coveiro falar: “só mais um minuto pra tu se expressar” aí,olha 

p’ra traz e vai lembrar do seu passado aquela mulher “que enjoa” 

não vai estar mais do seu lado. não vai estar mais lá,pra te enjoar.

mas também não vai mais estar lá pra te dizer: “filho cuidado”!                                                   

Era amiga….

Então vocês que ouvem hoje dê valor  a essa mulher que tá na luta  

todo dia pra lhe trazer os pães, e tudo porque uma mãe consegue 

criar 10 filhos mas 10 filhos, não conseguem cuidar de uma mãe?

Esse poema foi feito, por autor desconhecido… que dedica às 

mães.

Porque a mãe não é eterna… e a minha também não!!!

Leia s.f.favor: 

Mas como é possível, que quem de direito  permitem que as moa-

geiras aumentem o preço da farinha de trigo duas vezes no ano 

corrente (2020), sabendo que o pão  base da alimentação da popu-

lação, sobretudo,neste momento em que a  grande preocupação é 

a luta contra covid-19? Ademais, como é que as autoridades com-

petentes fazem vista grossa à especulação dos preços (do trigo) e 

de outros produtos também. São várias perguntas que carecem ur-

gentemente de respostas. Diante desta situação, atendendo a que 

ninguém faz negócios para acumular prejuízos, as panificadoras 

serão obrigadas a ajustar o preço  do pão e o povo é que vai sair 

lesado, mais uma vez, com a situação! 

A mãe merece
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A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – 
BIOFUND - é uma instituição privada, de utilidade pú-

-
tentável da conservação, com destaque para o Sistema 
Nacional de Áreas de Conservação. 

Em 2019, a União Europeia assinou com o Governo de 

do projecto PROMOVE Biodiversidade, a ser imple-

seleccionada a BIOFUND como mecanismo de execu-

Neste contexto, a BIOFUND convida a todas entidades 

-

Anúncio de concurso para selecção do  
Agente Executor do Projecto de Apoio à Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento 

Comunitário no Monte Mabu, distrito de Lugela, província da Zambézia

com entidades do sector privado - desde que este ultimo não 

-
da “Agente Executor do projecto de apoio à Conservação da 
Biodiversidade e Desenvolvimento Comunitário no monte 

-
ciado pela União Europeia. 

-
postas devem ser solicitados à BIOFUND, pelo email projec-

-

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade

Maputo, Moçambique

Em praticamente todos os 

países, as taxas de infecção 

e morte por coronavírus são 

muito mais altas nas grandes 

cidades do que nas áreas rurais. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, a taxa 

de mortalidade por COVID-19 é 

um pouco mais de 9 vezes maior 

nas grandes cidades do que nas 

zonas rurais. Isso pode acontecer, 

é claro, porque a pandemia atingiu 

as cidades primeiro, porque estas 

são mais densamente povoadas e 

mais conectadas a outras partes do 

mundo, e que veremos muito mais 

infecções nas áreas rurais à medida 

que a pandemia se desdobrar. Ou, 

noutra perspectiva, pode ser porque 

as zonas rurais têm defesas naturais 

contra a disseminação do coronaví-

rus, incluindo aspectos como menos 

mobilidade, menos densidade e me-

nor conexão.

Em Moçambique, onde 64% da po-

pulação é rural, a maioria das pes-

soas dessas áreas não viaja muito e 

normalmente permanece próximo 

do local em que habita. Muitos de-

dicam-se à agricultura de subsistên-

cia e viajam apenas em dias de feiras 

de venda de produtos agrícolas, que 

podem ocorrer uma vez por semana 

ou só uma vez por mês. Apesar da 

pobreza generalizada, as populações 

rurais têm algumas vantagens dis-

tintas no contexto actual: ar fresco, 

luz solar e acesso aos seus próprios 

O Covid-19 é principalmente um problema urbano
Por Arild Drivdal*

alimentos. Alguns pesquisadores 

concluíram recentemente que os 

moçambicanos rurais não estão 

prontos para um bloqueio porque 

não têm acesso à electricidade, água 

potável e outros factores, mas isso 

resulta duma análise incompleta e 

que depois encerra uma conclusão 

incorreta. Uma pessoa do meio rural 

não passa os dias assistindo televisão 

(pois não tem), mas segue sua vida 

quotidiana como sempre, havendo 

bloqueio ou não. De facto, para mui-

tas populações rurais, o coronavírus 

é e continuará sendo uma abstração 

de pouca relevância prática para sua 

vida quotidiana, excepto na forma 

das inconveniências que representa 

(por exemplo, maior custo no pre-

ço dos alimentos ou menor dispo-

nibilidade de transporte). Isso não 

significa que eles não devem tomar 

precauções relevantes, mas significa 

que o coronavírus não é a maior das 

suas preocupações.

Outra suposição que comentaristas 

(e políticos) frequentemente fazem 

quando falam sobre a possibilidade 

dum cenário “apocalíptico” é que 

o vírus se espalhará linearmente e 

afectará todas as comunidades de 

igual maneira, mas esse obviamente 

não é o caso e não foi visto em ne-

nhum lugar até agora. Na Itália, co-

munidades vizinhas têm visto enor-

mes diferenças nas taxas de infecção 

e mortalidade, mesmo quando pare-

cem quase idênticas em termos de 

demografia e indicadores socioeco-

nómicos. Dependendo do tamanho 

do país, a propagação tende a con-

centrar-se em algumas áreas metro-

politanas que, geralmente, mas nem 

sempre, incluem a capital. Por esta 

razão, os esforços de contenção em 

Moçambique provavelmente preci-

sarão concentrar-se em Maputo e 

em algumas outras grandes cidades, 

como Beira, Nampula e Pemba, se 

houver um rápido aumento no nú-

mero de casos. A maior parte do 

que sobra do país não precisará de 

nenhum tipo de contenção, e al-

guns locais podem precisar apenas 

de contenção limitada. A chave é 

aplicar uma abordagem diferencia-

da e geograficamente direccionada 

à contenção que não afecta negati-

vamente mais pessoas do que o ne-

cessário. Numa área rural, pode ser 

o suficiente interromper as viagens 

para ou de um distrito ou cancelar 

os dias de feiras se alguns casos fo-

rem lá diagnosticados.

Se levarmos em conta os recursos 

limitados, as autoridades de saúde 

de Moçambique têm feito a maio-

ria das coisas correctamente e estão 

numa posição relativamente boa 

para enfrentar um aumento nos ca-

sos de COVID-19. O país tomou 

medidas relevantes e equilibradas, 

está preparando-se bem e possui um 

bom sistema de vigilância de doen-

ças. Ao contrário de outros países, 

parece que as autoridades de saúde 

foram capazes de fazer o seu traba-

lho sem muita interferência política, 

mas isso pode mudar se começarem 

a aparecer surtos de COVID-19 lo-

cais, porque gerir esses surtos não é 

apenas o trabalho dos profissionais 

de saúde, mas também envolve a 

polícia e muitas outras estruturas, às 

vezes até os militares, e pode causar 

tensão e inquietação nas comuni-

dades. Os surtos de doenças locais 

ocorrem em pequenas áreas geográ-

ficas como, por exemplo, uma cidade 

pequena ou um bairro duma cidade 

grande, onde muitas pessoas ficam 

doentes ao mesmo tempo.

Alguns compararam a descoberta 

do surto local (como o de Afungi) a 

um alarme de incêndio disparando. 

Assim como os bombeiros precisam 

estar preparados para apagar o fogo 

quando ouvem o alarme de incêndio, 

os agentes de saúde pública e outras 

entidades precisam estar prontos 

para conter surtos de doenças cer-

cando-os e criando zonas de con-

tenção, o que não é uma tarefa fácil. 

No fim de semana passado, a Índia 

estava a controlar mais de 1.000 

zonas de contenção, com mais de 

100 delas somente em Deli. Como 

o movimento para entrar e sair das 

zonas de contenção precisará ser 

controlado até certo ponto por uma 

força policial, muitas vezes corrupta 

e mal disciplinada, é importante que 

as autoridades preparem a polícia 

também, não apenas os trabalhado-

res da saúde. Já existem exemplos 

de polícias abusando de pessoas e 

tirando proveito das restrições do 

actual estado de emergência, e isso 

pode piorar muito numa situação 

de contenção. Um polícia corrupto 

que aceita suborno para deixar uma 

pessoa doente deixar um centro de 

isolamento ou uma zona de conten-

ção pode prejudicar toda a estratégia 

de saúde pública, porque essa pessoa 

pode infectar muitos outros. 

Ainda é possível que os centros de 

isolamento e as zonas de contenção 

não sejam necessários, mas se forem, 

eles precisam de ser bem geridos, 

seguir critérios claros e serem con-

trolados. As medidas de contenção 

devem, no entanto, limitar-se ao ne-

cessário para controlar a propagação 

do vírus, e as autoridades devem ter 

cuidado para não reagir exagerada-

mente, fechando áreas maiores do 

que precisam. Por exemplo, se exis-

te um surto de doença em Afungi, 

toda a província deve estar contida, 

todo o distrito ou apenas a parte do 

distrito afectada? Em todos os ca-

sos, a contenção deve ser direcciona-

da, limitada na área e calibrada para 

atender às necessidades específicas 

da situação - um pequeno surto 

pode precisar de diferentes medidas 

de isolamento e de contenção do 

que um maior ou descontrolado.

*Assessor técnico sénior da H2N. 
Mestrado em Saúde Pública
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O 
poeta e editor moçam-
bicano Mbate Pedro fez 
parte da conversa com 
o tema “A Literatura da 

Reconstrução”, que veio a calhar 

devido à situação causada pela 

pandemia do novo Coronaví-

rus. Foi organizada pelo Festival 

Lisboa 5L (da Câmara Munici-

pal de Lisboa). Também contou 

com grandes vozes da literatura 

lusófona, Dulce Maria Cardoso 

e Isabel Figueiredo, de Portugal, 

Luís Cardoso de Noronha, de Ti-

mor-Leste e o angolano Ondjaki. 

Com esta e outras actividades, o 

Dia Mundial da Língua Portu-

guesa (5 de Maio) não passou em 

vão.   

O Dia Mundial da Língua Portu-

guesa (5 de Maio), instituído pela 

Unesco, foi, esta semana, celebra-

do, pela primeira vez na história. 

Daqui em diante, nesta data, o 

mundo lusófono se juntará para 

celebrar a quarta língua mais fa-

lada do mundo. Haverá, por isso, 

iniciativas tais como o Lisboa 5L, 

uma Festival que terá a sua cele-

bração na integra, em 2021, na ca-

pital de Portugal. 

Houve iniciativas do género este 

ano, não fosse a nova pandemia a 

tomar a dianteira. Mas, nem tudo 

foi adiado. Não se podia fingir 

esquecimento a uma data mui-

to importante, o primeiro, pode 

dizer-se, aniversário do português. 

Além disso, com as novas tecno-

logias, nunca foi tão fácil chegar à 

Lisboa.

Mbate Pedro no Lisboa 5L

“O escritor  vive da incerteza”
Por Lucas Muaga

Mbate Pedro, um dos mais pro-

missores poetas e editores moçam-

bicanos, embarcou nesta viagem. 

Tornou-se a prova deste encur-

tamento de distâncias, graças às 

novas tecnologias. Conectou-se ao 

mundo e participou de um debate 

promovido pelos organizadores do 

Lisboa 5L. 

Em cima da mesa, um tema co-

mum: “A Literatura da reconstru-

ção”. Veio a calhar, numa altura 

que quase todos os sectores bus-

cam, do seu jeito, contribuir para a 

erradicação da Covid-19.

Foi assim que, diante do caos em 

que o mundo se encontra mer-

gulhado, o poeta Mbate Pedro 

encontrou a esperança, algures 

em Maputo, numa espécie de pa-

rábola: “alguém me falou de uma 

senhora do mercado, que se aper-

cebendo, que o Governo recomen-

dou, que se usasse máscaras, em 

aglomerados, atravessou a estrada 

e foi ter com um alfaiate, que esta-

va em frente a banca dela e disse-

-lhe assim: “está aqui a capulana, 

faça máscaras para usar, metade 

venda para si e a outra dê-me”.

Mbate Pedro acabava de definir, 

do seu jeito, o conceito de solida-

riedade que, em África, é uma das 

saídas para a crise causada pelo 

novo Coronavírus. 

Mbate Pedro é um poeta e edi-

tor. Estreou-se com “Minarete do 

medo e outros poemas”. Venceu o 

prémio BCI de Literatura – 2015, 

com o livro “Debaixo do silencio 

que arde”. Recentemente, com 

“Vácuos”, foi finalista do prémio 

Oceanos, em 2018, ano que um 

dos vencedores foi Luís Patra-

quim, com o livro “Deus restante”. 

Uma curiosidade: foi editado pela 

Cavalo do Mar, criado em 2017, 

por Mbate Pedro.

Poeta abnegado, está a preparar 

mais livros que, segundo ele, são 

inacabáveis. Há, entre os versos, 

gorduras por eliminar. “Tenho um 

livro que já terminei e como sa-

bem, o acto de escrever é uma série 

de eliminar as gorduras. Quando 

estou a escrever estou ali a eliminar 

as gorduras dos versos e das estro-

fes e estou com um medo terrível 

de quando isso terminar vou ficar 

sem livros”. 

Algumas lições da crise
Mbate Pedro apresenta algumas 

lições que podem ser tiradas da 

crise. Segundo este, “o mundo está 

com problemas graves de lideran-

ça”. Trata-se de uma situação que 

cria um “exército grande dos ex-

cluídos sociais dentro dos nossos 

países”. 

Esta exclusão, continua o autor, é 

visível “quando a OMS recomen-

da que a gente aplique o distan-

ciamento social, em países como 

Moçambique e Angola, onde 7/10 

pessoas vivem no mesmo compar-

timento”, disse o poeta. 

Fora isso, Mbate Pedro encon-

tra no subdesenvolvimento um 

grande obstáculo diante da nova 

pandemia. “As pessoas dependem 

da mobilidade para ter quase 2 

dólares por dia, então é quase im-

possível aplicar o distanciamento 

social”.

Conviver com o tédio
Mbate Pedro defende que a qua-

rentena pode ser benéfica para os 

escritores, já acostumados ao iso-

lamento. “O escritor não tem aju-

dante de motorista, não é como 

um cirurgião que tem instrumen-

tista. Ele precisa de reclusão para 

a solidão. Ele pega a solidão que 

está lá e escreve contra a solidão, 

ele transforma a solidão em arte” 

considera. 

Entretanto, Mbate Pedro expli-

ca ainda que o escritor também 

precisa driblar a solidão. “O texto 

literário não se faz só da solidão 

e das leituras. Mas alimenta-se 

de vivências passadas no presen-

te. Sinto falta de ir à rua e ao bar 

lado e conversar com o barman, de 

repente ele falar das suas histórias 

e cantar. Não imagino uma vida 

de artista, de escritor, sem ter esse 

contacto”, revela o poeta. 

A da quarentena, a pandemia 

habituou outro vocabulário, que 

também faz parte do quotidiano 

do escritor, a incerteza. Mbate não 

se exclui do mesmo processo. “O 

escritor  vive da incerteza porque 

não sabe se vai acabar o texto e se 

acabar o texto não sabe se vai en-

contrar o leitor  para ler esse texto 

e se por acaso ele encontrar um 

leitor, ele não sabe se vai encontrar 

um leitor preparado para ler o tex-

to que ele escreveu”, explica. 

A par disso, e para terminar, o poe-

ta e editor Mbate Pedro disse estar 

a adaptar-se à nova realidade. “E 

também o que tenho feito todos os 

dias é aprender a viver com o tédio, 

com o aborrecimento em casa e 

descobri uma táctica interessante, 

que é muito uma táctica dos mo-

çambicanos,  me comporto como 

um turista todos os dias”, conclui, 

quem encontra na crise causada 

pela pandemia do novo Coronaví-

rus a oportunidade de fazer aquilo 

que não se está habituado. 

O 
quotidiano dos moçam-
bicanos, na perspectiva 
do cronista Fernando 
Manuel, visível nalguns 

textos publicados no semanário 

SAVANA, que sob a chancela 

da Fundação Fernando Leite 

Couto (FFLC), foi transforma-

do no livro intitulado “Missa 

Pagã”, foi reapresentado, desta 

vez, no palco como peça de tea-

tro. A companhia de teatro “Os 

Anónimos” - que o nome não 

distraia - foi, na última quarta-

-feira, o responsável pela proeza.

Viu-se um palco sem muito pú-

blico, não se assuma a sua quase 

total ausência. Os poucos que 

haviam, clarifique-se que no lo-

cal do acontecimento, eram mes-

mo as pessoas ligadas à produ-

ção do evento.Mas muita gente, 

graças às novas tecnologias, pôde 

aderir, através dos dispositivos 

que acedessem à internet. 

Missa Pagã: do livro ao palco
formismo, diante da situação 

pandémica em que o mundo se 

encontra mergulhado. Pelo Ins-

tagram, também pelo facebook, a 

Fundação, presidida pelo escritor 

e biólogo Mia Couto, encontrou 

uma alternativa para continuar a 

dialogar com o público. Explo-

rando o mundo virtual, tornou 

possível enxergar para além da 

janela e, neste caso particular, ir 

além do anfiteatro. 

Foi assim que se abriram as por-

tas da Fundação Fernando Lei-

te Couto. O agrupamento “Os 

Anónimos” entrou para o palco. 

Fez o público encontrar a espe-

rança noutros desafios. Inspira-

ção no passado e nas histórias 

do quotidiano. Levou ao palco, 

alguns trechos de Missa Pagã, 

de Fernando Manuel. O livro 

mais recente do cronista fez do 

seu autor dramaturgo. É uma 

colecção de crónicas publicadas 

a partir dos anos 90, no jornal 

SAVANA.

Pelo mundo virtual, a dupla 
Castigo dos Santos e Fernando 
Macamo viajou pelo quotidiano 
de Maputo e, conforme a obra 
Missa Pagã, exploraram os valo-
res mais nobres da humanidade, 
expostos em mais de 50 crónicas, 
preparadas a mais de 15 anos an-
tes do dia do seu lançamento, em 
2018.
Fernando Manuel propõe uma 
viagem pelo tempo e proporcio-
na, por isso, vários momentos da 
vida social de Moçambique. “A 
obra de Fernando Manuel re-
trata factos do momentos que o 
autor viveu e atravessou”, revela 
Castigo dos Santos, um dos ac-
tores do dueto dramático.
Os Anónimos não se basearam 
em todos os textos do livro de 
Fernando Manuel. Antes, toma-
ram como base, três das suas cró-
nicas, “Pobreza no álcool”, “Ma-
gaskeiti” e “Makrokondingo”.  

(Lucas Muaga)

Com o espectáculo “Missa 

Pagã”, encontrou-se mais um 

exemplo de adaptação às novas 

realidades. O teatro e outras ac-

tividades apresentadas na Fun-

dação Fernando Leite Couto 

podem ser encaradas, nestes 

tempos,  como sinal de incon-

“O texto literário alimenta-se de vivências passadas no presente”, Mbate Pedro
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Havendo necessidade de harmonizar as modalidades das 
avaliações nas disciplinas lecionadas virtualmente e salva-
guardando as directivas governamentais aplicadas as cir-
cunstâncias em que vivemos o processo de avaliação vai in-
cidir sobre o seguinte: 
1. Dois momentos de avaliação antecedem ao exame da dis-
ciplina. O primeiro, Teste 1 a decorrer no período de 15 a 
22 de Maio de 2020 para as Turmas do II ao VIII semestres 
e de 4 a 11 de Junho de 2020 para as Turmas do I semestre. 
O segundo, Trabalho Independente ou Colectivo que substitui 
o Teste 2 escrito, deve ser entregue ou defendido até uma 
semana antes da realização do Exame Normal. Abre-se ex-
cepção para o cumprimento destes dois momentos, a disci-

sob autorização do Director da Faculdade; 
2. As Faculdades irão publicar e divulgar o Calendário das 
Avaliações por disciplinas, que deve ser cumprido a risca. 
Abre-se espaço de abertura para o docente e os estudantes 
consensualizarem o horário da avaliação (com conhecimento 
do Chefe do Curso);  
3. O resultado ou nota de frequência da disciplina deve ser 

-
tas duas modalidades (Teste 1 e um Trabalho individual ou 
colectivo) e, será a condição fundamental para o estudante 

4. No presente semestre o objectivo e prioridade fundamen-
tal da avaliação deve ser de âmbito formativa, possibilitando 

-
tos de constrangimentos e as potencialidades do processo de 
ensino e aprendizagem; 
5. As várias modalidades de avaliação a serem implementa-
das devem considerar os debates nos fóruns das plataformas 
digitais; os raciocínios críticos e argumentação de ideias para 
resolver problemas adstritos aos conteúdos das disciplinas; 
6. As plataformas digitais que estão a ser aplicadas para as 
aulas virtuais e que também serão usadas durante o pro-
cesso de avaliação aos estudantes devem conter perguntas 

-

ideias de respostas ou escolha de opções de resposta; 

UNIVERSIDADE TECNICA DE MOÇAMBIQUE UDM
GABINETE DO REITOR

7. Cada avaliação ou trabalho individual/colectivo (sempre que 
a disciplina permitir) deve ter no mínimo 10% de questões que 
interligam os conteúdos das disciplinas a Pandemia Covid-19, 
seja para aprofundar o problema ou apontar pontos possíveis 
de oportunidades que Moçambique e o mundo geral tem pela 
frente; 
8. A natureza dos instrumentos, mecanismos ou modalidades 
de avaliação ao estudante (que acaba sendo ao processo de ensino 
e aprendizagem) não podem constituir barreiras ou formas que 
condicionem o acesso dos estudantes as avaliações;  
9. O Docente analisando a natureza e complexidade da dis-
ciplina, é livre de escolher o melhor mecanismo de avaliação 
e deve informar aos estudantes o método que vai ser usado 
(incluindo ao Chefe de Curso) até 8 dias antes da realização da 
avaliação; 
10. A aplicação do Teste 1 deve ser por via das plataformas 
digitais recomendadas pela UDM, sendo de destacar o Goo-
gle Classroom que possui um campo destinado as avaliações e 
trabalhos independentes/colectivos;  
11. Na situação em que o docente opte por testes e perguntas 
de escolha múltipla, os itens do problema ou questão devem 
ser claros e objectivos. 
12. Os resultados das duas avaliações aqui referidas devem 
ser lançadas na Plataforma on-line do Registo Académico da 
UDM, pelo pessoal autorizado pela UDM para o efeito.  
Considerando o momento atípico que se vive, as dúvidas ou 
omissões aos pontos descritos no presente documento, serão 
resolvidos pelas Direcções das Faculdades ou pelas unidades 
orgânicas superiores. 
Está à disposição dos docentes os três Centros de Recursos e 
a equipa de suporte técnico coordenada pelo Chefe do Depar-
tamento de Informática da UDM: Engº Armando Matsinhe /con-
tacto 00258828863780/00258845160654 
armando.matsynhe@gmail.com,  

05/Maio de 2020 

Ao abrigo das competências que me são atribuídas pelas alí-
neas f) e o) do art.º 14 º do Estatuto da Universidade Técnica de 
Moçambique (UDM), e com objectivo de harmonizar o proces-
so de ensino e aprendizagem, tomo as seguintes decisões: 
  
1. É ajustado o calendário académico do semestre 201 (Primeiro 
Semestre do ano 2020): 
a) As aulas lectivas virtuais das turmas do II ao VIII Semestres 
são estendidas até ao dia 29 de Maio do ano corrente com ex-

-
zados no período das aulas presenciais; 
b) As aulas lectivas virtuais das turmas do Primeiro Semestre 

são estendidas até ao dia 5 de Junho do ano corrente com ex-
-

zados no período das aulas presenciais; 
2. Enquanto decorrerem as aulas por modalidade virtual, o sis-
tema de avaliação das disciplinas atende as Linhas de Orienta-
ção do Processo de Avaliação em anexo. 
 
Este Despacho tem efeitos imediatos. 
Maputo, 4 de Maio de 2020 
 
O Reitor, 
Professor Doutor Severino Elias Ngoenha 

Despacho n° 03/ GR/20

Anexo do Despacho n° 03/ GR/20 
Linhas de Orientação do Processo de Avaliação – Aulas Virtuais
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A 
França decidiu mobi-
lizar todos os meios de 
que dispõe para ajudar 
a África a lutar eficaz-

mente contra o vírus e a resistir 
ao choque económico. Com uma 
ajuda pública ao desenvolvi-
mento de 10,9 bilhões de euros, 
distribuída através de canais bi-
laterais e multilaterais, somos o 
quinto maior doador do mundo. 
Recorde-se, a este respeito, que a 
França é o segundo contribuinte 
dos Estados-Membros da União 
Europeia para o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED). 
Prosseguimos com a trajetória 
ascendente dos meios atribuídos 
à ajuda pública ao desenvolvi-
mento fixada a partir de 2017 
pelo Presidente Emmanuel Ma-
cron. Esses montantes têm de 
beneficiar em prioridade e pela 
metade o continente africano.
 

Foi neste contexto que a França 

reorientou uma parte impor-

tante da sua programação para 

responder à crise do covid-19 

em África. Jean-Yves Le Drian, 

Ministro para a  Europa e Ne-

gócios Estrangeiros, que esteve 

em Maputo há dois meses e foi 

recebido pelo Presidente Filipe 

Nyusi, anunciou, no passado dia 

8 de Abril, a distribuição ime-

diata de 1,2 bilhões de Euros de 

meios bilaterais para a luta con-

França está mobilizada para a África
Por David Izzo* 

tra a propagação do covid-19, 

prioritariamente orientados para 

os países africanos.

Ao nível bilateral, os nossos dois 

operadores públicos, a Agência 

Francesa de Desenvolvimen-

to (AFD) e a agência Expertise 

France criaram uma iniciativa 

dedicada ao covid-19, dotada de 

1 bilhão de euros de emprésti-

mos e 150 milhões de doações. 

Esta iniciativa, lançada maiorita-

riamente em África, centra-se na 

resposta sanitária, no reforço das 

capacidades de vigilância epide-

miológica e no financiamento 

dos planos nacionais de resposta 

à pandemia.

A nossa rede de investigação, 

composta principalmente pelo 

Instituto Pasteur e pelos Insti-

tutos de Investigação para o De-

senvolvimento (IRD), é finan-

ciada pelo Estado francês para 

apoiar a investigação em África. 

A rede Pasteur está no centro 

da investigação, nomeadamente 

em Dakar onde é uma referên-

cia regional na resposta à crise. A 

posição da França neste domínio 

é sem dúvida uma das primeiras 

do mundo. Os nossos operadores 

públicos e privados no domínio 

da saúde estão bem implantados 

e estabelecem parcerias sólidas 

com os actores locais, a fim de 

prestar uma ajuda preciosa aos 

peritos africanos.

Ao nível multilateral, apelámos 

em todas as organizações inter-

nacionais para que o conjun-

to dos meios disponíveis fosse 

reorientado para a resposta ao 

covid-19. Assim, a França já é 

o segundo contribuinte para o 

Fundo Mundial contra as Pan-

demias, o HIV/SIDA, a malária 

e a tuberculose (no total 1,12 

bilhões de Euros no período 

2017-2019), e o primeiro contri-

buinte da Unitaid (255 milhões 

de Euros para 2020-2022). Estas 

duas instituições desempenham 

um papel crucial na luta contra 

o covid-19, no esforço de inves-

tigação por um lado, e nas estra-

tégias de vacinação e distribuição 

de tratamentos por outro lado, 

uma vez que estarão disponíveis 

terapias e vacinas. Além disso, 

é o sexto país contribuinte para 

o orçamento da Organização 

Mundial da Saúde.

A França milita também incan-

savelmente no seio das institui-

ções europeias para assegurar a 

prioridade africana no âmbito da 

resposta financiada pela União 

Europeia ao covid-19 nos paí-

ses em desenvolvimento. Este 

compromisso conduziu, em 8 de 

Abril, ao anúncio de um desblo-

queio de 15,6 bilhões de Euros. 

Convém recordar, como já foi 

dito, que consagramos meios 

consideráveis ao financiamento 

das capacidades de acção euro-

peias, com 5,4 bilhões de euros 

investidos entre 2014 e 2020 no 

Fundo Europeu de Desenvolvi-

mento, em grande parte consa-

grados a África.

 

Desde o início da crise, o Presi-

dente da República, Emmanuel 

Macron, empenhou-se pessoal-

mente para conseguir uma mo-

ratória sobre a dívida africana. 

No passado dia 14 de Abril, no 

âmbito do Clube de Paris e do 

G20 (incluindo a China), uma 

moratória sobre os juros da dí-

vida dos países mais pobres foi 

decidida. Moçambique é um 

dos 40 países africanos abrangi-

dos. Num montante total de 32 

bilhões de Euros de serviço da 

dívida, a França defendeu uma 

moratória de mais de 20 bilhões 

de euros. Por seu lado, assume, 

neste contexto, um adiamento de 

dívida estimado em 1 bilhão de 

euros.

Por outro lado, a França esforça-

-se, nestes tempos difíceis, em 

evitar as numerosas armadilhas 

que poderiam constituir obstá-

culos à sua acção no continen-

te africano. É nomeadamente 

essencial evitar os efeitos de 

exclusão das outras temáticas 

centrais da nossa cooperação 
para o desenvolvimento, ou seja, 
a luta contra as outras pande-
mias, a educação, a luta contra 
a insegurança alimentar, a luta 
contra as alterações climáticas e 
a preservação da biodiversidade. 
Esta crise é decididamente mul-
tidimensional. Por conseguinte, 
temos de assegurar que o seu 
impacto nas gerações futuras seja 
limitado e não transforme as fra-
gilidades numa crise sistémica.
 
Por último, é essencial insistir 
na necessidade de uma resposta 
multilateral a esta crise, única 
possibilidade de se estar na escala 
adequada. É por isso que a OMS 
desempenha um papel central no 
contexto actual e cabe a todos os 
membros da comunidade inter-
nacional velar para que todas as 
organizações internacionais, dais 
quais a OMS é um elemento es-
sencial, possam continuar a sua 
missão longe de qualquer polé-
mica ou de influência particular. 
O mundo luta contra o Co-
vid-19. Só através de um esforço 
colectivo e solidário conseguire-
mos vencer esta pandemia e co-
locaremos a economia mundial 
ao serviço do progresso da hu-
manidade. Só juntos é que triun-
faremos
 

*Embaixador da França em 
Moçambique 

Todos os anos, no tercei-

ro dia do mês de Maio, 

o mundo celebra o Dia 

Mundial da Liberdade 

de Imprensa como uma data 

marcada para reflectir sobre os 

avanços e os desafios que os 

profissionais que exercem a ac-

tividade jornalística enfrentam. 

Este ano, a Suécia está a in-

tensificar os seus esforços para 

ampliar ainda mais o seu apoio 

e defender a democracia atra-

vés de uma iniciativa chamada 

“#JuntosPelaDemocracia”, lan-

çada pela Ministra dos Negó-

cios Estrangeiros da Suécia cujo 

objectivo é aumentar o espaço 

democrático, principalmente 

para a sociedade civil. A ques-

tão da redução do espaço cívico 

também afecta os orgãos de co-

municação social e as vozes de 

outros actores que defendem a 

democracia.

Apesar de existirem vários ins-

trumentos globais e regionais 

A liberdade de imprensa está em declínio* 
Por  Marie Andersson de Frutos

que estabelecem princípios e re-

gras sobre a liberdade de expres-

são e o direito de acesso à infor-

mação, notamos que, em todo o 

mundo, a liberdade de imprensa 

está em declínio. Entre os ins-

trumentos em causa destacam-

-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o Pacto In-

ternacional dos Direitos Civis e 

Políticos e a Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Po-

vos. Estes instrumentos, e mui-

tos outros, instam os Estados 

a respeitarem a liberdade dos 

jornalistas no exercício da sua 

profissão.

No meu país, Suécia, a legislação 

sueca de liberdade de imprensa 

é a mais antiga do mundo e de-

fende a liberdade de imprensa, 

o direito de acesso à informação 

e a liberdade de expressão  dos 

jornalistas. Em Moçambique, a 

Constituição da República de 

Moçambique, a Lei da impren-

sa e a Lei de acesso à informa-

ção protegem os direitos ora em 

causa.

A Suécia aprendeu com as suas 

próprias experiências que é in-

concebível pensar numa socie-

dade democrática onde não há 

respeito pela medía, pela acti-

vidade jornalística e a liberdade 

de expressão. A essência das so-

ciedades democráticas reside na 

transparência da gestão da coisa 

pública. Nessas sociedades, os 

jornalistas e outros profissionais 

da comunicação social desem-

penham um papel crucial na 

busca e partilha de informação 

para satisfazer a transparência 

exigida na gestão da coisa pú-

blica.

É por isso que vezes sem con-

ta os jornalistas são destacados 

como o quarto poder distinto 

dos poderes judicial, político e 

administrativos, bem conheci-

dos do estado de direito demo-

crático, onde o papel dos orgãos 

de comunicação é procurar, do-

cumentar, analisar e difundir in-

formação para todos membros 

da sociedade.

A partilha de informação per-

mite a participação dos mem-

bros da sociedade no processo 

de governação,  empoderando o 

cidadão a conhecer os seus di-

reitos e a exercê¬-los no contex-

to político-social em que vive.

A Suécia continuará a fazer 

todo possível para ser uma voz 

forte e actor do desenvolvimen-

to democrático no mundo. Ire-

mos prestar apoio e assistência 

onde a democracia pode crescer 

e faremos esforços para garantir 

a sua observância quando ela for 

erodida. A iniciativa #Juntos-

PelaDemocracia é uma área de 

foco essencial para o meu Go-

verno e a Suécia vai trabalhar 

de forma intensa nos próximos 

anos para conferir o apoio ne-

cessário às instituições que de-

vem ser democráticas, apoiando 

os seus processos e os defensores 

da democracia, como os jorna-

listas e vários actores das Or-

ganizações da Sociedade Civil. 

Alguns exemplos do apoio da 

Suécia em Moçambique inclue 

o Programa de Acção para uma 

Governação Inclusiva e Res-

ponsável (AGIR), que contem-

pla uma componente do direito 

à informação e a liberdade dos 

jornalistas através de várias or-

ganizações da sociedade civil 

como o MISA e a FORCOM. 

Num contexto em que se assi-

nala a celebração do Dia Mun-

dial da Liberdade de Imprensa, 

a Suécia exorta a todos a respei-

tarem os direitos fundamentais 

dos profissionais que exercem a 

actividade jornalística e a assu-

mirem uma posição mais activa 

na promoção de uma imprensa 

livre, independente e pluralista.

*Embaixadora da Suécia em 

Moçambique. Título da responsa-

bilidade do SAVANA
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene e Ilec Vilanculos (Fotos)

Quando Sebastião Muhai despertou na manhã da última 

quarta-feira estava feito um mago da sabedoria. Entre bo-

cejos prolongados e falas entrecortadas, Muhai saiu para 

tomar o matabicho no quintal banhado de ar fresco de 

Maio.

- Aqui essa corona não me apanha! – disse Muhai.

- Mas marido talvez se leres estas novidades do informal – alertou 

Felismina.

A luz não perdia tempo com o chá do Sebastião. Os olhos curiosos 

desenhavam o espanto que continuamente fervia, com a propaga-

ção do calor matinal, logo a seguir ao dia que os mestres Funcho e 

Naíta celebraram, acompanhados por Mário Ferro a dose tripla dos 

aniversariantes de cinco de Maio. Felismina, assim que o marido 

terminou o matabicho, ainda a lamber os dedos, mal meteu as mãos 

na toalha desconseguiu fintar o silêncio e a impaciência.

- A esses dois meninos nunca os vi em nenhuma campanha a favor 

do povo, mesmo agora com a Covid-19, até parecem estrangeiros 

aqui em Moçambique. O avô deles até estaria espantado com esses 

sorrisos amarelos!

- Calma, meu amor, não precisamos de despertar Samora e Josina 

para ver como foi o namoro deles. A juventude sabe ensinar a velha-

-guarda a cheirar o aroma das flores frescas.

- Pai de Júnior, afinal esqueceste que antes do mercado, o marido 

da comadre Teresa foi expulso daquela empresa de malta esses fre-

limistas, Leonardo Simão e o Mesquita?

- Cuidado com a língua, meu amor. Sabes o que ele fez? Podes até 

me falar do ximoko que Guebas viu para descomandar Aires Aly, 

aquele teu conterrâneo do cargo de primeiro-ministro?

- Epá, não quero saber. Comem juntos esses! Quero ver se Gil-

berto Mendes vai salvar teu Maxaquene. Esses putos de hoje nem 

respeitam o Pfumo, marido da Rainha da Maxaquene. Até aqueles 

meninos do Chimoio onde cresceu o Ndapota Manuel Tomé estão 

maningue lançados… Cuidado!

- Tens razão, meu amor. Todos trabalhamos na empresa paciência, 

até Namburete toma sumo com o puto Aires para não deixar o sol 

escurecer. Já garantiram a bolada dos deputados, esses daí. Vamos 

lavar as mãos, querida. Andamos a tocar em muitos viajadores de 

avião sem livrete.

- Não é livrete, Muhai. Bilhete!

- Isso aí mesmo que você falaste, mor. 

Empresa Paciência!



 À HORA DO FECHO
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Diz-se.
.. Diz-se

www.savana.co.mz

A 
Polícia da República de 
Moçambique (PRM) ain-
da não tem qualquer indi-
cação ou registo de con-

tactos que terão sido estabelecidos 

pelo grupo que, na semana passada, 

raptou e levou para parte incerta o 

empresário e filantropo de origem 

indiana, Rizwan Adatia. Adatia é 

líder do grupo COGEF, proprie-

tário de mais de 30 supermercados 

grossitas (cash&carry) e cerca de 

190 lojas baseadas em nove países 

africanos. 

Manish Cantilal 

SAVANA

(Redacção)

Patrono da fundação Rizwan continua em cativeiro

Silêncio total
-Também não há informações sobre Manish Cantilal 

Rizwan Adatia

Em voz baixa

Funeral, em ambiente de Pandemia, de D. Manuel Pinto Vieira, 
arcebispo emérito de Nampula. O funeral foi em Portugal, onde faleceu.
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Um projecto de inclusão di-

gital está a ser implemen-

tado pelo Instituto Nacio-

nal das Comunicações de 

Moçambique (INCM), a Gapi e a 

Ologa-Sistemas Informáticos. O 

projecto tem como objectivo pro-

ver serviços de Internet de banda 

larga nas zonas rurais, promoven-

do iniciativas de emprego e auto-

-emprego sobretudo para jovens e 

mulheres, através de plataformas 

electrónicas.

Mulweli Rebelo, Director Geral 

da Ologa, que é o parceiro técni-

co e implementador, explicou que 

actualmente estão a finalizar a 

montagem da infra-estrutura, mas 

garantiu que já há distritos a usa-

rem os serviços e o objectivo é de-

senvolver plataformas electrónicas 

para acesso a conteúdos, formações 

online, entre outros.

O projecto de conectividade rural é 

financiado pelo Fundo do Serviço 

de Acesso Universal (FSAU), patri-

mónio autónomo do INCM e está 

a ser implementado nos distritos da 

Manhiça (Província de Maputo), 

Macia e Chókwè (Gaza), Massinga 

(Inhambane), Dondo e Gorongo-

sa (Sofala), Nicoadala (Zambézia), 

Ribáuè e Monapo (Nampula), e 

Mandimba (Niassa).

INCM, Ologa e Gapi no projecto de inclusão digital
A Gapi, entanto que Instituição 

Financeira de Desenvolvimento, 

focada em projectos que  “estimu-

lem o potencial empreendedor de 

jovens e de mulheres e que promo-

vam a inclusão económica e finan-

ceira” propõe-se contribuir para que 

os mercados e bazares periurbanos 

sejam centros de negócio melhor 

organizados quer proporcionando 

aos vendedores e compradores mais 

informação quer sobre saúde, quer 

sobre os produtos disponíveis.

António Souto, Conselheiro prin-

cipal do Grupo Gapi considera que 

“para um crescimento económico 

mais inclusivo é necessário inves-

tir inteligentemente nos mercados 

periurbanos e rurais, pois eles são 

unidades económicas com poten-

cial impacto no desenvolvimento 

económico local”.

“Através da internet e plataformas 

digitais locais com aplicativos e 

conteúdos relevantes para a vida 

e negócios que se praticam nesses 

mercados é possível apoiar a con-

versão de operadores informais 

em empresários formais e conferir 

mais higiene, dignidade e sustenta-

bilidade a esses espaços das econo-

mias locais. Temos de estar melhor 

preparados para pandemias como 

as que actualmente enfrentamos”, 

acrescentou António Souto.

A Gapi, em colaboração com uma 

empresa dinamarquesa, a Blue-

town, está a implementar no dis-

trito de Ribáuè um projecto piloto 

designado MIN (Mulheres Infor-

madas). Este projecto resulta de 

uma iniciativa mundial designada 

WomenConnect Challenge lança-

da pela USAID. No MIN o foco 

é a inclusão digital e tecnológica 

da mulher rural em Moçambique, 

tendo para tal sido criadas soluções 

que visam mudar significativa-

mente a forma como as mulheres 

e meninas acessam a tecnologia, 

para gerar resultados positivos para 

a saúde, a educação e meios de sub-

sistência para elas e suas famílias.

A 
empresa de importação de 
medicamentos Enterpri-
ses Solutions ofereceu ao 
Ministério da Saúde (MI-

SAU) 20 mil máscaras cirúrgicas e 
dez mil litros de combustível, para 
a prevenção e combate à covid-19.
“O nosso acto é mais uma prova de 
que esta luta é de todos e ninguém 
deve ficar de longe nesta grande 
batalha das nossas vidas”, disse o 
director-geral da Enterprises So-
lutions, António Grispos.

Enterprises  Solutions 
oferece máscaras e 
combustível

As máscaras cirúrgicas foram im-

portadas da China pela Enterprises 

Solutions, referiu Grispos.

O combustível será usado para o 

parque automóvel do MISAU en-

volvido em acções de prevenção e 

combate 

No total, o material oferecido está 

avaliado em 2,1 milhões de meti-

cais.

A Enterprises Solutions opera no 

mercado de importação de medica-

mentos há cerca de oito anos.

Numa altura em que 
os serviços se encon-
tram paralisados em 
cumprimento das 

medidas adoptadas no âm-
bito do Estado de Emergên-
cia, o ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, 
defendeu, esta segunda-feira, 
a introdução da rotatividade 
dos funcionários no Balcão de 
Atendimento Único da Cida-
de de Maputo (BAÚ).

Segundo o governante, a in-

trodução da rotatividade vai 

permitir a prestação de ser-

viços mínimos aos cidadãos, 

que se vêem, neste momento, 

impossibilitados de constituir 

empresas enquanto vigorar 

o Estado de Emergência no 

País.

“Temos de pensar na per-

tinência da paralisação dos 

serviços do Balcão de Atendi-

mento Único ou relaxar algu-

mas medidas porque há cida-

dãos que pretendem constituir 

Rotatividade no Balcão Único

empresas, até para o fabrico de 

produtos essenciais para o comba-

te à Covid-19”, disse.

Mesquita prometeu levar esta 

proposta ao Conselho de Minis-

tros para apreciação pois “a vida 

não parou e temos que olhar para 

aspectos que têm a ver com o de-

senvolvimento da nossa econo-

mia, mas respeitando as principais 

medidas de combate a esta pan-

demia”.

Carlos Mesquita fez estes 

pronunciamentos durante a 

visita de trabalho que efec-

tuou ao Balcão de Atendi-

mento Único da Cidade de 

Maputo, que, na sua opi-

nião, desempenha um papel 

importante na melhoria do 

ambiente de negócios, que 

é um dos principais indi-

cadores do ranking Doing 

Business.
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A 
empresa Moçambi-
que Telecom, SA - 
Tmcel restabeleceu, 
nesta terça-feira, as 

comunicações telefónicas 

fixas e móveis nos distritos 

de Quissanga, Ibo e Arqui-

pélago das Quirimbas, no 

província de Cabo Delgado, 

norte do País, que estiveram 

interrompidas entre os dias 

21 de Abril a 05 de Maio 

corrente. 

Ao restabelecer as comu-

nicações naqueles distritos, 

a Tmcel tornou-se na úni-

ca operadora de telefonia 

a funcionar naquela região, 

estando prevista, para os 

próximos dias, a reposição 

Tmcel restabelece 
comunicações em 
Cabo Delgado

do link satélite em Mocimboa 

da Praia.

Para o efeito, foram mobiliza-

dos meios humanos, materiais 

e técnicos para o distrito de 

Mocímboa da Praia, onde se-

rão executados os trabalhos que 

vão culminar com a reparação 

e posterior disponibilização 

dos serviços mínimos de voz e 

dados para os bancos e e-SIS-

TAFE, nos distritos de Mueda, 

Nangade, Mocimboa da Praia 

e Palma, enquanto decorrem os 

trabalhos de reparação da linha 

de média tensão por parte da 

Electricidade de Moçambique 

(EDM), com vista ao restabe-

lecimento da corrente eléctrica 

no distrito de Muidumbe, bem 

como do link microondas.

O 
Projecto Mozambique 
LNG, liderado pela To-
tal, em coordenação com 
o Ministério da Saúde, 

está  a apoiar a resposta nacio-

nal contra a Covid-19. Trata-se 

de um apoio para a reabilitação 

de uma enfermaria de cinquenta 

camas do Hospital Provincial de 

Pemba destinada ao isolamen-

to de doentes do Covid-19,  no 

fornecimento de uma tenda a 

ser usada como enfermaria de 

isolamento para pacientes com 

Covid-19 no Hospital distri-

tal de Palma,  e na instalação de 

um novo laboratório de PCR 

- contentor de 45m2 com cinco 

divisões -  para testagem de Co-

vid-19, em Pemba, apetrechado 

de equipamentos laboratoriais 

completos e de escritório.

A Total e os seus parceiros vão 

ainda disponibilizar cinco venti-

ladores e dez termómetros infra-

-vermelhos para hospitais em 

Cabo Delgado, e diverso equi-

TOTAL apoia MISAU
pamento de protecção individual 

para hospitais em Pemba e Palma, 

incluindo uma primeira entrega 

de cinquenta mil máscaras para 

uso hospitalar no país. Fazem 

ainda parte do apoio, doze mil 

kits de colheita de amostras para 

testagem de Covid-19 destinados 

ao Instituto Nacional de Saúde, 

bem como reagentes e consumí-

veis para reforço da capacidade de 

testagem do mesmo laboratório.   

A Total, através da sua unidade 

de negócios de comercialização 

de derivados de petróleo, presen-

te em Moçambique há cerca de 

trinta anos, vai ainda providenciar 

combustível a ambulâncias públi-

cas em todo o território nacional 

durante a pandemia da Covid-19.

O Director Geral da Total em 

Moçambique e Vice-Presidente 

do projecto Mozambique LNG 

no país, Ronan Bescond, afirmou: 

“Começámos já a receber algum 

deste material que tinha sido en-

comendado há algum tempo e 

nas próximos semanas vamos re-

ceber o restante que vamos fazer 

chegar ao destino. Perante esta 

pandemia mundial que também 

afecta Moçambique e a nossa 

empresa no país, temos de fazer 

jus aos nossos valores de solida-

riedade e ao dever de contribuir 

para a resposta nacional contra a 

mesma. A saúde e bem-estar dos 

nossos colaboradores e das comu-

nidades onde estamos inseridos 

são um imperativo.”.  

 Bescond afirmou ainda: “em es-

treita coordenação com as autori-

dades de saúde, a quem endere-

çamos os nossos agradecimentos 

pelo apoio recebido, continuamos 

a trabalhar na implementação do 

nosso plano de gestão da Co-

vid-19, que inclui um programa 

rigoroso de testes, quarentena e 

desinfecção. Esta abordagem é a 

melhor forma de tornar o local do 

projecto em Afungi livre do vírus 

e garantir que estamos bem posi-

cionados para voltar ao trabalho 

quando os efeitos da pandemia 

global começarem a diminuir”.   
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PUBLICIDADE

Hoje homenageamos 
todos aqueles que, 
com esforço, dedicação 
e profissionalismo, 
contribuem com o 
seu trabalho para o 
crescimento do país

O BNI financia projectos de 
desenvolvimento e acredita 
que só com determinação e 
trabalho árduo construimos o 
futuro de Moçambique.

de MAIO
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A 
operação da Oferta Pú-
blica de Venda (OPV) 
da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB) 

foi distinguida pela revista in-

ternacional The Banker, edição 

de Maio de 2020, com o prémio 

Deals of the Year 2020 – Equities 

Winner Africa.

O galardão reconhece o sucesso 

desta OPV de 4.0% das acções 

da HCB, realizada em Julho de 

2019, inteiramente dedicada a 

cidadãos, empresas e instituições 

moçambicanos, e cujo coordena-

dor global foi o consórcio consti-

tuído pelo Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) e o Banco 

BiG Moçambique (BIG).

A The Banker destacou dois fei-

tos importantes: a dimensão da 

transacção que segundo refere 

representou um desafio, e o facto 

de se ter alcançado uma base alar-

gada de accionistas individuais, 

numa economia em que grande 

parte da população ainda não é 

bancarizada.

OPV da HCB arrecada 
mais um prémio

Nesta operação, o consórcio ban-

cário apresentou uma solução de 

canais remotos inovadores para 

levar a OPV até ao maior número 

de moçambicanos, dentro e fora 

do país, honrando o objectivo de 

alcance e inclusão definido para a 

OPV. 

É a segunda vez que esta OPV, a 

maior realizada até ao momento 

em Moçambique, é galardoada 

com um prémio de reconheci-

mento internacional, depois de 

ter sido distinguida com o pré-

mio Special Recognition Award 

da DealMakers Africa, em março 

deste ano, em Nairobi, Quénia.

Refira-se que a revista The Banker 

é uma prestigiada publicação do 

Grupo Financial Times que for-

nece informação de inteligência 

económica e financeira para o sec-

tor financeiro mundial. Opera no 

mercado desde 1926, apresentan-

do relatórios objectivos e incisivos 

com informação bancária, man-

tendo uma reputação de precisão, 

autoridade e integridade.

O 
Banco Único, uma 

das instituições ban-

cárias de referência 

em Moçambique, 

acaba de aderir aos serviços 

da popular rede M-Pesa, 

uma operação que pode feita 

através da plataforma Único 

Banco Único adere ao M-Pesa
Online e Único Mobile, anunciou 

o banco em comunicado.

Elsa Graça, CEO interina do Ban-

co reitera que “Esta nova funciona-

lidade é mais uma materialização 

da forte aposta na inovação, que o 

Banco Único tem vindo a fazer, es-

tamos completamente empenhados 

em criar soluções ajus-

tadas às necessidades de 

cada Cliente, bem como, 

melhorar de forma con-

sistente a sua experiência 

na relação com o Banco 

através dos nossos canais 

digitais.”

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt


