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“Fim do Caminho” arranca na Biblioteca 
Provincial de Nampula

N
ampula (IKWELI) – A Bi-
blioteca Provincial Marce-
lino dos Santos em Nampu-

la, abre as suas portas na próxima 
(17) para o público conversar com 
três grandes escritores moçambi-
canos, no âmbito da abertura da 
quarta edição do festival “Fim do 
Caminho”, evento de cinema e lite-
ratura.
Trata-se de Paulina Chiziane, prémio 
José Craveirinha; Lucílio Manjate, 
prémio Eduardo White e Eduardo 
Quive, presidente do movimento lite-
rário Kupaluxa que irão falar das 
suas obras em Nampula e na cidade 
de Lichinga, nas sessões do fórum 
literário do festival “Fim do Caminho”.
A edição deste ano, recebe igual-
mente Licinio de Azevedo, o primeiro 
moçambicano a ser nomeado para 
um Óscar e autor dos filmes “Com-

boio de Sal e Acçucar” e o “Grande 
Bazar”. Estes dois filmes constituem 
uma das principais atracções do fes-
tival que realiza-se nas cidades de 
Nampula, e Ilha de Moçambique e no 
distrito de Mossuril.
O evento é coordenado pela Funda-
ção Teran, baseada em Mossuril, 
província de Nampula e co-orga-
nizado pela Ethale Publishing, Asso-
ciação dos Amigos e Naturais de Mo-
ssuril, LEPA – Organização Literária 
de Escritores e Princípios Artísticos e 
a Associação dos Escritores, Poetas 
e Amigos do Niassa; e financiado pe-
la Embaixada da Norruega.
Jessemusse Cacinda, um dos orga-
nizadores do evento, disse que “o 
festival fim do caminho tem estado a 
crescer ano após ano e está cada 
vez mais no catálogo artístico e cul-
tural do país no geral, e particular-

mente, nas províncias onde o mes-
mo é realizado. Esta é uma opor-
tunidade para que os residentes e vi-
sitantes de Nampula, Lichinga, Mos-
suril e Ilha de Moçambique tem de in-
teragir com os fazedores da literatura 
e cinema moçambicanos”.
Actividades adicionais incluem uma 
área para crianças em Mossuril, fil-
mes curtos para crianças e adultos 
sob a curadoria do Interfilm e Kuki, 
dois festivais em Berlim, e música 
com o Dj Bobo de Nampula. 
O ministro da Cultura e Turismo, Sil-
va Dunduro, referiu em comunicado 
que “esta iniciativa merece todo o no-
sso carinho e apoio porque responde 
os objectivos do Governo no que tan-
ge a promoção das indústrias cul-
turais. A peculiaridade deste festival 
reside no facto de convergir vários 
actores das Artes e Cultura do nosso 
país. Encorajamos os parceiros de 
cooperação para continuar a estimu-
lar este projecto porque contribui 
para a pesquisa, divulgação e pre-
servação do nosso património cul-
tural intangível”. (Redacção)
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A Rota da pilhagem para o Panamá

Como os oligarcas Africanos roubam os seus países 

L
ondres (IKWELI) – O projecto 
Panama Papers acaba de re-
velar que há bastantes polí-

ticos Africanos, seus familiares e 
amigos entre aqueles que armaze-
naram riqueza escondida em con-
tas bancárias off-shore. Mas como 
chegou lá esse dinheiro?
Uma investigação do Colectivo Afri-
cano de Publicação de Investigações 
em parceria com a Africa sem Cen-
sura.
Quando a companhia mineira Cana-
diana “First Quantum” quis pagar as 
taxas devidas de sessenta milhões de 
dólares norte-americanos sobre a sua 
operação mineira de cobre na RDC 
(República Democrática do Congo) 
em 2009, foi-lhe dito para pagar ao 
director dos impostos quatro milhões, 
mais seis milhões ao governo e guar-
dar o restante. 
“Porque ninguém aqui paga impos-
tos”, foi a resposta dada a “First Quan-
tum. Depois da companhia ter recu-
sado conduzir os negócios dessa 
forma, viu-se acusada de má conduta 
e, a mina foi apreendida e vendida ao 
magnata mineiro israelita, Dan Ger-
tler, um bom amigo da elite governan-
te da RDC e apelidado de “Sr. Grab”. 
No ano passado, o nome de Gertler 
foi encontrado mais de duzentas ve-
zes conectado com contas em ban-
cos offshore em paraísos fiscais no 
inovador projeto “Panama Papers”. 

Também, o nome de Jaynet Kabila, a 
irmã gêmea do presidente da RDC, 
Joseph Kabila.
Foi por causa de histórias como esta 
acerca da First Quantum, e por causa 
da Panama Papers, que nós decidi-
mos dar uma olhada mais próxima ao 
comportamento dos líderes políticos 
Africanos, em relação aos recursos 
dos seus próprios países. 
Relatórios Internacionais e grupos de 
activistas focaram-se muitas vezes 
em multinacionais que estiveram a 
enviar recursos para fora de África, 
mas estaria esse foco completo? E-
ram os nossos líderes simplesmente 
fracos e subordinados, ou mais cúm-
plices do que isso?  
Verificámos em sete países o papel 
dos líderes Africanos, em sectores da 
economia e o estado em que eles, e 
não o sector privado, estavam no con-
trolo. Por exemplo, os recursos de 
fosfatos nacionalizados pelo Togo, 
deviam ter liberado economicamente 
as suas gentes. Mas, constatámos 
que o presidente do Togo vende os 
recursos abaixo do preço do mercado 
a expedidores obscuros. Em Moçam-
bique, povoações são violentamente 
removidas dos campos de rubi li-
cenciados a generais e ministros.
Os orçamentos de estado são usados 
para construir arranha-céus para o 
partido no poder, enquanto as pe-
ssoas ficam com fome no Ruanda. A 

moeda estrangeira controlada pela 
presidência do Burundi é destinada a 
certas empresas, criando escassez e 
prejudicando a economia. O presi-
dente do Botswana ajuda a levar os 
lucros do turismo para paraísos fis-
cais em offshore. 
O saque do presidente sul-africano, 
Jacob Zuma, levou a perdas até sete 
biliões de dólares americanos no di-
nheiro dos contribuintes, transferidos 
para contas de bancos privados em 
Dubai, e presumívelmente em exce-
sso. Projectos de investigação re-
centes ao Prêmio Times na Nigéria, 
Makaangola em Angola e Global Wit-
ness na RDC e no Zimbábue, desen-
terraram um saque-por-elite-política 
similar nesses países.

A razão pela qual os oligarcas Afri-
canos se comportam desta maneira 
enquanto o seu povo, em alguns ca-
sos, literalmente, passa fome, é pro-
vavelmente melhor deixar para os 
historiadores, sociológos africanos e 
filósofos.  Pode-se especular que, tal-
vez, na corrida ao poder após, a de-
vastação do colonialismo, aqueles 
com os cotovelos mais afiados ga-
nharam.
Ou talvez a falta de verificações e 
balanços permita aos líderes sem 

“Eles são donos destas casas 
mas não vivem nelas”
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Tipo de Assinante Contrato Mensal (Mt) Contrato Annual (Mt)

Pessoa Singular 1.500,00Mt 11.250,00Mt

Empresas e Associacoes de Direito Mocambicano 3.750,00Mt 22.500,00Mt

Instituicoes e Orgaos do Estado 4.500,00Mt 27.000,00Mt

Missoes Diplomaticas (Embaixadas e Consulados) 5.250,00Mt 37.500,00Mt

ONG's Nacionais 3.750,00Mt 22.500,00Mt

ONG's Internacionais 5.250,00Mt 37.500,00Mt

Preçario de Assinaturas* Distribuiç ão por e-mail
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ética explorar a situação junto com os 
criminosos. Mas o que nós desterra-
dos achamos que estas êlites têm, em 
certa medida, é que se transformaram 
nas estruturas dirigentes muito 
colonialistas que substituíram.
Um de nós, observando buracos gi-
gantes no subúrbio mais rico de Kin-
shasa, perguntou por que os ricos 
nem pareciam se preocupar com su-
as próprias ruas. “Eles possuem es-
tas casas, mas eles não moram aqui”, 
respondeu o membro da equipe local. 
“Eles moram em França”.

No capítulo sobre Moçambique, uma 
investigação foi levada a cabo na pro-
víncia de Cabo Delgado, concreta-
mente sobre as acções da empresa 
Montepuez Ruby Mining.
O mapa de concessão mineira de 
Montepuez, produzido pelo Cadastro 
Mineiro, subordinado ao ministério 
moçambicano dos Recursos Minerais 
e Energia, em conformidade com os 
requisitos da Iniciativa da Transpa-
rência da Indústria Extractiva (EITI) 
está de tal maneira coberta de qua-
drados, rectângulos e outros blocos 
de forma angular que nos coloca a 
questão “onde é que as pessoas vão 
viver?”. 
Toda a região parece ter sido atribuí-
da à mineração, apenas com espaço 
ao lado para uma reserva natural. 
Mesmo ampliando o mapa para o má-
ximo não revela qualquer espaço pa-
ra povoações.
Em conjunto com a afirmação do ban-
queiro dos minerais britânicos, Martin 
Potts, que “o maior problema é man-

ter os locais fora dele”, fica claro por-
quê as forças de segurança de Mo-
çambique estiveram em pleno vigor a 
fazer exactamente isso, através de 
remoções forçadas, espancamentos, 
assassinatos e terror geral, uma vez 
que a mineração formal começou na 
área em 2012.
Papéis da companhia relacionados 
com a concessão de rubis na área, 
mostram, entre duas baseadas no 
Reino Unido e uma multinacional Aus-
traliana de pedras preciosas, uma lis-
ta de generais bem conectados com 
relação ao partido no poder, oficiais 
superiores do sistema de segurança, 
o edil de Maputo, políticos, e mem-
bros anteriores e actuais de alto nível 
do partido do governo. 
Esta enorme concessão da Monte-
puez Ruby Mining aka MRM Gem-
fields, - a única que foi já legalmente 
proprietária, produtora e exportadora 
de rubis de Moçambique desde os 
últimos cinco anos – é parcialmente 
propriedade do General Moçambica-

no Raimundo Domingos Pachinuapa, 
membro poderoso do partido do 
governo o movimento libertador Freli-
mo. 
A companhia Mwiriti do General Pa-
chinuapa detém 25% da MRM, sendo 
os outros 75% propriedade da mul-
tinacional Britânica Gemfields. Pachi-
nuapa detém, também, um quarto de 
cada uma das outras concessões da 
Gemfields, Megaruma e Eastern 
Ruby, tal como outras vinte licenças 
suas para mineração do rubi em Mon-
tepuez. O seu filho Raime é gestor da 
MRM para assuntos corporativos.

Tentámos falar com o General, mas 
ele não responde a alguns pedidos 
para entrevistas, comentários ou res-
postas a questões. O mais próximo 
que estivemos dele foi num bar em 
Pemba, numa tarde em 2016, quando 
um advogado conhecido como “bem 

As licenças das minas
 são para os generais O General é muito generoso 

para os seus amigos
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relacionado”, de repente se sentou 
junto ao membro do nosso grupo e lhe 
disse quão generoso para com seus 
amigos o general era conhecido.
Esses “amigos”, provavelmente, não 
são os habitantes comuns de Monte-
puez, já que ninguém parece ter sido 
particularmente generoso para com 
eles desde que a mina começou. O 
dano causado, em alguns casos, à 
destruição de aldeias e fazendas, não 
foi compensado por um aumento nos 
serviços à população - electricidade, 
água, escolas, lojas -, conforme pro-
metido pela empresa e seus parceiros 
de elite governantes na época, em 
2014. Os empregos na mineração da 
MRM – mil e cem, diz a MRM; muito 
menos, dizem os habitantes locais - 
também não compensaram a perda 
de renda experimentada por mil e qui-
nhentas famílias de mineração arte-
sanal na região. Nos primeiros dias, 
antes que a parceria fosse formada 
entre Mwiriti e Gemfields para criar a 
MRM, esses mineiros artesanais ha-
viam vendido rubis para a operação 
de Mwiriti. Mas, de acordo com os ha-
bitantes locais, não passaram “duas 
semanas após a chegada dos Gem-
fields” que as associações mineiras 
artesanais fossem destruídas e os 
primeiros relatos de violência contra 
mineiros artesanais por “nacatanas”, 
milícias a trabalhar para a empresa, 
fossem registados.

A mineração “formal” ainda se supõe 
beneficiar, oficialmente, a região de 
Montepuez. De acordo com o director 
provincial das Finanças de Cabo Del-
gado, Fernando Djange, a MRM 
Gemfields tem um acordo com o 
estado Moçambicano para pagar 
10% do valor das vendas em cada 
leilão de rubi, em royalties. 2,75% 
deste, é “pago ao distrito de Mon-
tepuez em royalties no final de cada 
exercício económico”, diz Djange. 
Mais de nove leilões até ao momento, 
de acordo com a Gemfields e uma 
receita total de USD 288 milhões, com 
imposto corporativo pago e USD 29 
milhões em royalties, em que 2,75% 
seriam mais de USD 7 milhões. Sete 

milhões de dólares Americanos po-
diam fazer muito bem no distrito pou-
co povoado mas muito pobre.

Examinando os registos orçamentais 
do governo provincial de Cabo Delga-
do, nos termos do qual Montepuez re-
cebe, só vemos uma contribuição da 
MRM Gemfields de seis milhões de 
meticais (USD 100.000) em 2016. Em 
nenhum dos outros anos encontra-
mos essa contribuição. “Vamos veri-
ficar com o departamento de finan-
ças”, diz Djange, quando o questio-
namos sobre isso, para depois acres-
centar que “é definitivamente lá”. 
Mas, nem ele nem o departamento de 
finanças, retornam a nós. 
Quando pedimos à administradora do 
distrito de Montepuez, Etelvina Feve-
reiro, se o seu distrito já recebeu o di-
nheiro, ela diz-nos que “só recebe-
mos dois anos após o leilão. Então, o 
dinheiro do leilão em 2017, vamos 
obtê-lo em 2019”. “Mas, dois leilões 
foram realizados em 2014, totalizan-
do mais de USD 76 milhões em re-
ceita. 2,75% deste montante as-
cenderia a cerca de USD 2 milhões, 
vinte vezes o valor, efectivamente, 
pago em 2016. Mas Etelvina Feve-
reiro diz que não sabe disso, e diz-nos 
para verificar com a direcção pro-
vincial de Economia e Finanças em 
Pemba.
A Gemfields mantém num email que 
todos os royalties foram pagos e ob-
serva que “alocação e distribuição” 
são da responsabilidade do governo 
moçambicano.
Se a Gemfields é responsável pelo 
facto de que milhões de dólares em 
benefícios da mineração não estão a 
chegar aos moradores, ou ao estado 
moçambicano, é difícil de responder. 
Os parceiros operacionais da Gem-
fields são, afinal, o estado moçambi-
cano. O general Pachinuapa, seu filho 
Raime e o director Samora Machel 
(filho do ex-presidente Samora Ma-
chel) e outros, são influentes, precis-
amente, pelas suas ligações políticas.
Os blocos angulares que cobrem o 
distrito de Montepuez indicam quan-
tas licenças, todas agarradas, por in-

divíduos tão bem conectados. Entre 
eles estão o ex-ministro das Obras 
Públicas, Felício Zacarias, o ex-minis-
tro da Defesa, general Joaquim Alber-
to Chipande, o edil de Maputo, David 
Simango, o ministro da Agricultura, 
José Pacheco, o advogado Lukman 
Assada Amane e o então director ge-
ral dos Serviços de Inteligência e Se-
gurança do Estado (SISE), general 
Lagos Lidimo.
Mas, apenas alguns encontraram 
parceiros internacionais com capaci-
dade mineira substancial. A empresa 
de Felício Zacarias, Regius, possui 
como sócia e membro da admi-
nistração a mineira do Reino Unido 
Redstone, que em seu “site” afirma, 
que agora opera a concessão Regius 
número 3868L em Montepuez. Ao 
mesmo tempo, Zacarias é também 
um associado da Australian Mustang 
recursos, a qual anunciou uma ope-
ração similar nas proximidades. 
O SLR de Lukman Assade Amane é 
também um parceiro da Mustang. As 
licenças da Mustang e da Redstone 
ainda pertencem aos seus parceiros 
do partido-elite, embora, de acordo 
com seu site, a Redstone opere a li-
cença da Regius, e a licença da Mus-
tang ainda está listada como SLR. 
“Mas elas são apenas licenças de 
prospecção”, enfatiza o director pro-
vincial dos Recursos Minerais e Ener-
gia de Cabo Delgado, Ramiro Ngui-
raz. “Eles não têm permissão para co-
meçar a produzir rubis, muito menos 
exportar ou vendê-los”, diz Nguiraz.
No caso da Mustang, no entanto, a 
produção e a prospecção parecem ter 
começado mesmo sem essa licença 
de produção, incluindo o título do Di-
reito de Uso e Aproveitamento da Te-
rra, DUAT. 
De acordo com um artigo publicado 
na Mining Weekly, a “Mustang Reso-
urces anunciou no final de Janeiro 
que despachou o seu primeiro pacote 
comercial de pedras preciosas do seu 
projecto em Moçambique para os 
EUA”, acrescentando que “o pacote 
continha 6.221 quilates de rubis, dos 
quais 75 quilates foram representa-
dos por cinco "pedras especiais" (nas 
palavras da empresa), incluindo dois 
rubis raros de 24 quilates, "nenhum 
dos quais requer tratamento”. Um 

O dinheiro do imposto 
desapareceu

Somente, nunca veio



bom rubi pode ser vendido acima dos 
USD 100.000 por quilate.
Informado sobre isto, o director Ng-
uiraz disse ter despachado uma equi-
pa de inspecção para a concessão da 
Mustang em Montepuez. “Pensamos 
que eles fizeram algumas coisas 
contra a lei”.
O Gerente da Mustang, Christiaan 
Jordaan, acredita que a licença de 
exploração e prospecção da empresa 
lhe dá o direito de exportar e vender 
rubis para financiar futuras pesqui-
sas. “Ele acrescenta que todas as ex-
portações da Mustang foram aprova-
das pela direcção dos Recursos Mi-
nerais e Energia e pelas Alfândegas” 
e que “com relação à exportação de 
rubis de Moçambique, incluindo a par-
cela mencionada por você que foi ex-
portada no início deste ano, (...) pa-
ssámos por todos os canais oficiais 
para garantir as permissões de expor-
tação necessárias e nós pagámos os 
royalties calculados pelo governo”.
Nguiraz, quando solicitado a co-
mentar, mantém-se no entanto em 
terra. Ele concorda que os rubis po-
dem ser exportados para análise com 

base numa licença de prospecção, 
mas reafirma que a licença, actual-
mente, detida pela Mustang não 
permite nenhuma venda de rubis. 
Christiaan Jordaan não respondeu ao 
e-mail no qual pedíamos que nos for-
necesse o texto da licença.
Encontrámos mais lacunas entre os 
funcionários públicos que tentam fa-
zer o seu trabalho e os envolvidos na 
mineração. No ano passado, o ad-
ministrador distrital, Arcanjo Cassia, 
queixou-se de que não sabia para on-
de se virar para exigir a prossecução 
dos Projectos de Responsabilidade 
Social Empresarial prometidos (es-
colas, projectos de emprego, poços 
de água, entre outros). Noutro caso, o 
procurador-chefe provincial de Cabo 
Delgado, Pompílio Uazanguia, foi 
destituído da sua posição pela 
procuradora-geral moçambicana, 
Beatriz Uchili, depois dele, Uazan-
guia, tentar processar milicianos que 
mataram mineiros artesanais. Isso 
aconteceu no meio de rumores in-
fundados de que Uazanguia estaria 
envolvido em contrabando de madei-
ra. Esses rumores foram então ecoa-

dos como um facto, mas também sem 
provisão de qualquer evidência, nu-
ma carta enviada pela Gemfields a 
uma publicação que citou Uazanguia.
A Gemfields, recentemente, subs-
tituída por Pallinghurst, negou, con-
sistentemente, qualquer envolvimen-
to na violência e ameaçou processar 
Valoi e outros jornalistas que apon-
taram para a cumplicidade. 
Mas há uma pergunta a que a Gem-
fields não respondeu consistente-
mente. É a questão de, por que não 
está a usar a sua parceria com os Pa-
chinuapas para pressionar por uma 
melhor governação, em vez de pior, 
ou para insistir em parcerias com 
empresários reais e administradores 
dedicados, em vez de generais po-
líticos influentes.
Nem o general Pachinuapa, nem o 
partido no poder, FRELIMO, nem o 
ministério do Interior e a Polícia, nem 
o ministério dos Recursos Minerais e 
Energia, nem o ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural 
responderam aos pedidos de co-
mentários. (Estácio Valoi com apoio 
da ZAM www.zammagazine.com) 
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MDM ainda comanda município de Nampula
Nampula (IKWELI) – Em menos de 
um menos, a Assembleia Municipal 
da Cidade de Nampula realizou duas 
sessões extraordinárias, sendo que 
esta última realizada ontem tinha em 
vista a eleição de um novo presidente 
da Assembleia Municipal local em 
resposta a renúncia feita pelo Manuel 
Tocova como consequência do seu 
envolvimento no crime de posse 
ilegal de arma de fogo.
Manuel Tocova foi detido na quarta-
feira da semana passada na posse 
ilegal de uma arma de fogo do tipo 
pistola, alegadamente alugada a um 
membro do partido Renamo.
Segundo apurou a nossa reporta-
gem, na última sexta-feira, Manuel 
Tocova pagou ao Tribunal uma fiança 
avaliada em trezentos mil meticais 
para aguardar o julgamento em liber-
dade. 

Porém, até ao fecho da presente edi-
ção não tinhamos a confirmação se 
Manuel Tocova ainda passeava a sua 
classe nas celas do Comando Pro-
vincial da Polícia da República de 
Moçambique em Nampula, ou se já 
tinha sido liberto.
Na sessão, em alusão, os membros 
do Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) votaram na candi-
datura de Américo da Costa Iemenle 
para presidente daquele órgão.
Iemenle concorria contra Filomena 
Mutoropa. A bancada do partido Fre-
limo votou em branco e, como re-
sultado os 24 membros do MDM  vo-
taram no seu candidato e Mutoropa 
votou-se sozinha.
Assim, Amério da Costa Iemenle de-
verá comandar o executivo municipal 
de Nampula como edil interino até a 
realização das eleições intercalares, 

marcadas para o dia 24 de Janeiro 
próximo. (Redacção)
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