
Director: Lourenço Jossias | Editor: Nelo Cossa | Maputo, 08 de Maio de 2018 | SAI ÀS TERÇAS |Ano X | Nº 572

PUB

Mais uma plataforma para que o seu anúncio chegue mais longe

Contamos desde já com aplicativo móvel
www.magazineindependente.com

www.facebook.com/magazineindependente
Para mais informações contacte o endereço abaixo.

Severino Ngoenha e a morte de Afonso Dhlakama

Nyusi em 
saia  justa

-... e Raul Domingos, antigo n°2 da Renamo, diz 
que a morte de Dhlakama deixa uma incógnita no 
processo de descentralização, situação que colocará os 
moçambicanos a identificarem-se com a Renamo ou 
com a Frelimo”.
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destaques
PRM acolhe mulheres e crianças em fuga

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou ter acolhido em Nangade, norte do país, 
três mulheres que fugiram do esconderijo de um dos grupos armados que tem atacado aldeias 

naquela zona da província de Cabo Delgado.

Zuneid Amade Karim, o falso 
nome de Bakhir Ayoob

Ponte Maputo/
Catembe inaugurada a 
25 de Junho

A ponte Maputo/Catembe 
tem inauguração prevista 
para dia 25 de Junho próxi-
mo, data em que se assina-
la a independência de Mo-
çambique ocorrida em 1975, 
estando a construção deste 
projecto que apresenta um 
custo superior a 700 milhões 
de dólares a cargo da China 
Road and Bridge Corpora-
tion (CRBC), com coordena-
ção do engenheiro Bai Pen-
gyu, de acordo com a revista 
Macao.
Em declarações recentes vei-
culadas, o presidente da Em-
presa de Desenvolvimento de 
Maputo Sul, entidade públi-
ca responsável pelo empreen-
dimento, garantiu que a pon-
te que permite ligar por via 
rodoviária as duas margens 
da baía ficará concluída em 
finais de Junho.
“Quando em Janeiro passa-
do actualizámos o plano de 
trabalho, depois de consta-
tarmos não ter sido possível 
concluir a obra em 2017, de-
finimos o primeiro semestre 
deste ano como novo prazo 
para finalizar a construção 
da ponte”, disse Silva Ma-
gaia, acrescentando que os 
trabalhos executados até 
agora correspondem a 97% 
do projecto.
A ponte, que será a maior de 
vão suspenso em África, faz 
parte um de projecto mais 
vasto que engloba um con-
junto de vias de acesso em 
ambas as margens e estradas, 
nomeadamente a que conduz 
à Ponta do Ouro, zona bal-
near junto à fronteira com a 
província do Natal, na África 
do Sul, com uma extensão de 
170 quilómetros.
O engenheiro Bai Pengyu 
disse à revista Macao que a 
ponte irá permitir que se dê 
início ao desenvolvimento da 
zona da Catembe, nomeada-
mente para fins comerciais e 
habitacionais, contornando o 
problema da falta de espaço 
para mais construções na ci-
dade capital. Macauhub

O caso do Bakhir Ayoob e 
as suas conexões com a 
procuradoria tem barbas 
brancas. No ano de 2012, 
a ex-PIC, agora SERNIC, 
da Cidade da Matola, em 
colaboração com DEI (De-
partamento de Investiga-
ção e Informação), deteve 
o cidadão Bakhir Ayoob, 
por fundadas suspeitas 
do seu envolvimento em 
vários crimes de seques-
tros.

A então juíza da 
instrução cri-
minal, Helena 
Kida, no pri-
me i r o  i n t e r -

rogatório do arguido preso, 
ordenou a soltura de Bakhir 
mediante termo de identidade 
e residência, tendo decidido 
pelo confisco do seu passapor-
te.
Em conferência de imprensa, 
Pedro Cossa, na altura porta-
-voz do Comando Geral da 
PRM, mostrou o desagrado e 
discordância da Polícia com 
a decisão da juíza da instru-
ção criminal, tendo dito que 
era inacreditável a soltura de 
Bakhir Ayoob. Lamentou que 
o tribunal tinha deitado abai-

xo o trabalho de investigação 
de vários meses feito pela Polí-
cia e que tinha culminado com 
a recolha de prova indiciária 
suficiente que fundamentou a 
detenção de Bakhir. Disse cla-
ramente que no processo havia 
prova suficiente e irrefutável.
 Meses depois, Januário Cum-
bane, então Director da PIC, 
emitiu dois mandados de cap-
tura contra Bakhir Ayoob, um 
em conexão com o crime de 
homicídio voluntário qualifica-
do do cidadão Ahmad Jassat, 
da Expresso Câmbios e outro 
referente a vários crimes de 
sequestros ocorridos na Cida-
de de Maputo. Bakhir Ayoob, 
ao se aperceber da movimen-
tação da Polícia com vista a 
sua prisão, encetou fuga para 
África do Sul. Dois mandados 
de captura internacional foram 
contra si emitidos nessa altura.
 De forma misteriosa, os pro-
cessos que ditaram a detenção 
de Bakhir Ayoob na Matola, 
sofreram a alteração de algu-
mas actas, retirando-se os fac-
tos que sustentavam acusações 
de crimes graves e colocando-
-se no seu lugar matéria de 
acusação menos grave.
 Outrossim, os dois mandados 
de captura internacional a que 
nos referimos acima, emitidos 
pela PIC-Cidade de Maputo, 
desapareceram juntamente 
com os respectivos processos 
e apenas foi encontrada uma 
acta com conteúdo irrelevante 

e sem nenhum nexo.
Suspeita-se que Bakhir Ayoob 
tenha gasto avultadas somas 
em valores monetários para 
conseguir a sua soltura e o ex-
travio dos processos criminais 
em que era arguido e dos man-
dados de captura.
Em Novembro de 2017, Bakhir 
Ayoob foi detido na República 
da África do Sul, pela Polícia 
sul- africana e com ele foram 
encontrados 17 passaportes 
falsos, 12 Kgs de cocaína e 
uma quantidade considerá-
vel de jóias. Quando levado à 
juíza de instrução criminal da 
África do Sul, Bakhir negou 
todas as acusações criminais 
que pesavam contra si, confes-
sando apenas o crime de falsi-
ficação e uso de passaporte fal-
so, em nome de Zuneid Amad 
Karim. Aceitou também que 
o bilhete de identidade mo-
çambicano que ostentava, com 
mesmo nome, era falso.
A juíza de instrução criminal 
sul-africana negou o pedido 
de soltura de Bakhir Ayoob 

mediante fiança, argumentan-
do que os antecedentes deste, 
que consistiam no facto de há 
2 anos ter sido preso na África 
do Sul por uso de um passa-
porte falso da Namíbia, prisão 
de que beneficiou de soltura, 
sob fiança de R 7500, pagos 
pela sua esposa, não abona-
vam a seu favor, não merecen-
do a libertação provisória.
Mas incrivelmente, semanas 
depois, a mesma juíza Sul 
Africa que tinha negado a li-
bertação provisória de Bakhir 
Ayoob, soltou-o, mesmo sa-
bendo que estava concedendo 
liberdade a um homem que 
usava identificação falsa.
Sobre esta soltura, o Dr. Salim 
Ebrahim, advogado da Comu-
nidade Muçulmana da África 
do Sul disse acreditar que a 
juíza de instrução Sul-Africana 
teria recebido muito dinheiro 
de Bakhir Ayoob para decidir 
pela sua libertação. Este ad-
vogado repudiou a atitude da 
juíza que a considerou de la-
mentável.

Ministério do Interior e PGR em guerra no 
“caso extradição de Bakhir Ayoob”

O Comando Geral da PRM 
e o Ministério do Interior  
(MINT) solicitaram a ex-
tradição para Moçambique 
de Bakhir Ayoob para res-
ponder pelos crimes de se-
questros que cometeu em 

Moçambique.
 Entretanto, o MAGAZINE 
Independente soube através 
de uma fonte fidedigna do 
Ministério do Interior que 
havia um verdadeiro jogo 
de pugilato entre a Procu-



radoria e o MINT, porque, 
enquanto a Procuradoria 

se opunha à extradição, o 
Ministério do Interior de-
fendia, a todo o custo o re-
gresso de Bakhir à Maputo 
para responder pelos seus 
crimes.
Na edição no 347, do dia 
10 de Dezembro de 2013, 
na página 4, o Magazine 
escreveu” Crime Organiza-
do está na Procuradoria…”.
 Em 2013 vários investiga-
dores ligados aos proces-
sos do Bakhir contaram ao 
MAGAZINE Independente 
para informar que a Procu-
radoria estava a deturpar 
as investigações dos crimes 
de raptos, para proteger 
este cidadão.
Neste mesmo ano, 2013, em 
pleno julgamento de um 
processo de raptos, vários 
réus apontaram e forne-

ceram prova bastante ao 
tribunal que implicava o 

Bakhir de ser o mandante 
dos raptos.
 O Jornal publicou tam-

bém na altura que um dos 
réus, que estava em julga-
mento no processo referido 
no parágrafo anterior, che-
gou a afirmar que estava 
pronto e em condições de 
oferecer prova irrefutável 
da responsabil idade cri-
minal de Bakhir quanto 
ao facto de ser mandante 
dos raptos. Também escre-
vemos que a procuradora 
afecta a este processo, Ana 
Sheila Marrengula, contra 
todas as expectativas não 
moveu palha para investi-
gar as acusações dos réus 
deste processo contra o 
Bakhir.
Em termos legais, quando 
em plena audiência de dis-
cussão e julgamento apa-
recem elementos que in-
diciam o cometimento de 
alguma infracção criminal, 
por alguma pessoa que não 
seja réu nesse processo, o 
representante do Minis-
tério Público é obrigado 
a ordenar a abertura de 
processo autónomo, mas 
a Procuradora Ana Sheila 
Marrengula, eximindo-se 
da sua obrigação profissio-
nal, manteve-se impávida 
e serena diante de graves 
acusações contra Bakhir.
De fonte credível de um 
procurador afecto à PGR, 
soubemos que os assun-
tos criminais envolvendo  
Bakhir foram silenciados 
junto  dos  procuradores 
com o uso de avultadas so-
mas em dinheiro.

Pedido de informações por um 
tribunal sul-africano
 O tribunal sul-africano, que 
tramita os processos do Bakhir, 
solicitou informações junto à 
Procuradoria Geral da Repú-
blica de Moçambique, sobre o 
cadastro criminal deste.
A Procuradora Geral da Repú-
blica, Beatriz Buchilli, respon-
deu que em Moçambique não 
corria nenhum processo contra 
Bakhir. Estranha esta respos-
ta quando se sabe claramente 
que correm na PIC-Cidade de 
Maputo e na PIC-Cidade da 
Matola, agora SERNIC, vários 

processos contra o Bakhir, sen-
do de homicídio e raptos.
Em relação ao uso de passapor-
te falso com o nome de Zuneid 
Amade Karim, a Procuradoria 
nem sequer disse algo sobre 
este crime, apesar de o próprio 
Bakhir ter confessado o crime, 
cujo passaporte falso está na 
posse das autoridades sul-afri-
canas e moçambicanas.
 É óbvio que, em cumprimen-
to da lei, a procuradoria devia 
pedir a imediata extradição de 
Bakhir Ayoob, pois o crime de 

uso de passaporte falso está 
claramente provado.
Aliás, recentemente, a Secção 
da Instrução Criminal do Tri-
bunal Judicial da Cidade de 

Maputo, pelo punho da meri-
tíssima doutora juíza Ludovi-
na Florbela Marcelino David, 
exarou um mandado de cap-
tura internacional com o n° 
29/2018, datado de 14 de Fe-
vereiro de 2018, contra  Bakhir 
Ayoob, por prática de crimes 
de falsificação de documentos 
autênticos ou que fazem prova 
plena e uso de documento falso.
 Mais um motivo para se ques-
tionar a razão por que até hoje 
a PGR ainda não solicitou a 
extradição do Bakhir.
 Entretanto, o Ministério do 
Interior está a fazer démarches 
para a rápida extradição de 
Bakhir Ayoob conforme uma 
fonte afecta a este Ministério.
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Ouvido em instrução contraditória no Tribunal da Cidade 

Trio de raptores acusa  
Bakhir Ayoob como mandante
Decorreu na quarta-feira última a instrução con-
traditória do processo de raptos, cujos arguidos 
são Jafar Mussagy Malache, Momad Hamed Ame-
ne e Remane Abdul Remane, acusados do crime 
de associação para delinquir, uso de nomes fal-
sos, crime de roubo concorrendo com cárcere 
privado, sendo que ao último pesa ainda o crime 
de uso de armas proibidas. Efectivamente, ao trio 
de arguidos pesa a acusação de ter raptado, no 
ano passado, José Moreira Alves e Jainudin No-
rudini Dali, proprietários da Jomofi Construções e 
Padaria Lafões, respectivamente.

Tudo converge na fi -
gura do foragido empre-
sário Bakhir Ayoob, como 
mandante dos dois raptos. 
Efectivamente, na própria 
quarta-feira, o primeiro ar-
guido a ser ouvido foi Re-
mane Abdul Remane, um 
antigo instrutor de ginás-
tica no Hotel Polana. Ele, 
contudo, confessou ter par-
ticipado nos raptos de José 
Moreira Alves e Jainudin 
Norudini Dali. Disse que 
entre os meses de Março e 
princípios de Abril de 2012 
foi contactado por Bakhir 
Ayoob pedindo-lhe infor-
mações referentes ao pro-
prietário da Jomofi  Cons-
truções, já que ele havia 
trabalhado nesta empresa 
e tinha alguma afectivida-
de com o seu patrão. De 
facto, o fi lho de José Mo-
reira Alves, de nome Hugo 
Manuel Carvalho Alves, é 
esposo da irmã de Abdul 
Remane.

No dizer de Abdul 
Remane, Bakhir Ayoob 
lhe tinha assegurado que 
o proprietário da Jomo-
fi  Construções lhe devia 
muito dinheiro e se es-
quivava a saldar a dívida, 
sendo que achou essencial 
procurar homens que pu-
dessem fazer o serviço por 
si, para ver se lhe pagava. 
Nesta senda, foram apre-

sentados a Abdul Remane 
três indivíduos com os no-
mes de Macassara Mariano 
Dias (Max), Jorge (Jojó) e 
Gabriel (JP), os quais estão 
foragidos e em parte incer-
ta.

Foi no mês de Abril do 
ano passado que Abdul Re-
mane disse ter indicado a 
residência de José Moreira 
Alves a Bakhir Ayoob. Esta 
localiza-se no bairro da 
Costa do Sol, na rua Dona 
Alice. No mesmo mês, 
Max, Jojó e JP invadiram 
a casa por volta das 23 ho-
ras. Imobilizaram os guar-
das e trancaram-nos numa 
casa de banho. Minutos de-
pois chegou o dono da casa 
e vinha conduzindo uma 
viatura de marca Range 
Rover. Logo que entrou foi 
ameaçado com uma arma 
de fogo, tendo se apode-
rado de seu dinheiro, o 
equivalente a 100 mil me-
ticais. Vendaram-lhe a cara 
e conduziram-no até ao 
bairro de Magoanine “B”, 
Quarteirão 42, casa n° 62, 
pertencente a Jafar Mussa-
gy Malache. O papel deste, 
segundo Abdul Remane, 
foi ceder a casa que serviu 
de cativeiro.

Às 6 horas da manhã 
que se seguiu ao seu se-
questro, Bakhir Ayoob 
ordenou para que a vítima 

ligasse ao seu fi lho. Quem 
tratou de todos os porme-
nores referentes ao resgate, 

disse Abdul Remane, foi 
Bakhir e Jojó. Em princí-
pio exigiram dois milhões 

de dólares norte-america-
nos. Todavia, disse não sa-
ber, efectivamente, quanto 
dinheiro foi pago, mas sabe 
que o valor foi recebido al-
gures na Rua da França, 
junto ao Campus Universi-
tário da UEM. Foi deixado 
por Hugo Alves, o fi lho da 
vítima. Sendo que esta vi-
ria a ser solta três dias de-
pois.

Nos princípios de De-
zembro do ano passado, 
Bakhir Ayoob voltou a 
solicitar Abdul Remane 
para um encontro nas pro-
ximidades do Jardim Dona 
Berta, bem defronte da loja 
“Bakhir Cell Shop”. Na 
conversa que tiveram lhe 
teria dito que tinha muito 
dinheiro às mãos de Intiaz, 
cerca de um milhão de dó-
lares, mas este se recusava 
a pagar, além de que estava 
já a residir na África do Sul. 
Sendo assim, a sugestão de 
Bakhir Ayoob foi de que se 
sequestrasse o pai daquele 
como forma de lhe forçar 
a pagar o que deve.  Have-
ria de ser o mesmo Bakhir 
a indicar a Abdul Remane 
a residência da vítima, al-
gures nas proximidades da 
maternidade do Hospital 
Central de Maputo.

No dia 16 de Dezem-
bro foi já Abdul Remane 
que mostrou a Jojó e JP a 
sua vítima. Tratava-se de 
Jainudin Norudini Dali, 
o proprietário da Padaria 
Lafões. No mesmo dia, es-
tes dois estavam munidos 
de armas de fogo, uma de 
marca Vasta de calibre 7.65 
milímetros e outra Maca-
rov de calibre 9 milíme-
tros. Pelas 22 horas do dia 
18 do mesmo mês, a vítima 
conduzia uma viatura Land 
Cruiser Prado, com matrí-
cula MMR 65-68. Quando 
entrou no seu quintal, logo 
lhe foi apontada uma arma 
de fogo. Sem delongas, foi 

conduzido até ao bairro 25 
de Junho, local onde a sua 
viatura foi abandonada. 
Seguidamente entraram 
numa outra da mesma mar-
ca, mas mais tarde o carro 
foi recuperado e foi deixa-
do no bairro de Malhazine, 
Rua de Bagamoyo.

Quanto à vítima, seria 
levada para o bairro 25 de 
Junho, casa n ° 125, ar-
rendada por Jojó. Nesta 
residência, Jainudin Noru-
dini Dali fi cou até ao dia 
seguinte. Depois foi trans-
ferido para o bairro de Lau-
lane, Quarteirão 40, casa n 
° 690. Na madrugada do 
mesmo dia, por volta das 
três horas, ligaram para a 
sua fi lha e informaram-na 
que estava tudo bem com 
o seu pai.

Abdul Remane, para 
este caso também disse 
que quem negociou o res-
gate foi Bakhir e Jojó, sen-
do que pediram um milhão 
de dólares. O dinheiro foi 
levantado por Jojó sob co-
mando de Bakhir Ayoob. A 
vítima seria liberta por vol-
ta das 22 horas, algures nas 
bombas de combustível de 
Xincanhanine, no bairro de 
Hulene. Remane disse que 
de Bakhir recebeu 57 mil 
dólares norte-americanos. 
Quanto ao arguido Momed 
Ahmed, o seu papel foi de 
conduzir a viatura da víti-
ma depois que foi abando-
nada no bairro 25 de Junho.

Por outro, o Magazine 
está na posse do auto de 
perguntas em que Abdul 
Remane confessou logo 
após a sua detenção o en-
volvimento de Bakhir 
Ayoob nos dois raptos. A 
confi ssão é datada de 31 de 
Janeiro de 2013 e Bakhir 
ainda se encontrava em Ma-
puto. Ficou por mais uma 
semana, vindo a fugir depois 
para lugar incerto.M

Crime organizado na Procuradoria
Alguns agentes da PIC, liga-

dos às investigações dos seques-
tros, ao Magazine, criticaram 
o último pronunciamento do 
Procurador-Geral da República. 
Augusto Paulino, na quinta-feira 
passada, disse que “os raptos não 
cessarão enquanto não houver 
uma profunda purifi cação de fi lei-
ras dos infi ltrados no nosso seio, 
no seio do judiciário e na PRM”.  

Para aqueles, o crime organi-
zado está instalado na Procura-
doria, pois a PIC tem mostrado 
serviço. “Prendemos cerca de 25 
pessoas ligadas aos raptos. Houve 
três julgamentos e na sua maioria 
foram condenados a penas pe-
sadas e temos outros que ainda 
aguardam julgamento. Dizemos 
que o crime organizado está den-
tro da própria Procuradoria por-

que a mesma escolhe a cor da pele 
do réu e o seu bolso para o levar a 
julgamento”, esclareceram.

Disseram que alguns indiví-
duos presos amiúde citaram o 
nome de Bakhir Ayoob como 
mandante dos raptos, mas nada 
se fez. Deram como exemplo o 
facto de o procurador Marcelino 
Vilanculos ter deduzido uma 

acusação na qual omitiu, propo-
sitadamente, o nome de Bakhir, 
quando este nas investigações 
policiais já vinha envolvido. Ali-
ás, em Setembro deste ano, du-
rante o julgamento realizado na 
décima secção do Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo, o 
nome de Bakhir foi associado a 
cinco raptos. Quem o envolveu 
foi Bendene Arnaldo Chissano 

(Angolano) e disse que estava 
disponível, se o tribunal assim o 
entendesse, a provar que, efecti-
vamente, Bakhir Ayoob era o 
mandante. Contudo, a magistra-
da do Ministério Público, Ana 
Sheila Marrengula, não moveu 
palha, o que leva a concluir que 
provavelmente o foragido tenha 
pago alguns valores para a sua 
protecção. M
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- Acusam investigadores da PIC
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destaques
General Momade assume o posto de Dhlakama 

O tenente-general Ossufo Momade foi a opção da Comissão Política da Renamo para o posto 
ora ocupado por Afonso Dhlakama. De acordo com Alfredo Magumisse, da Comissão Política, 

Momade deverá segurar as pontas até a realização do Conselho Nacional, em data por anunciar.

Energia poderá voltar a 
subir em breve
Depois de dois reajustas em 
2016 e 2017, o custo da ener-
gia eléctrica poderá voltar a 
subir antes do fim deste ano, 
pelo menos no que depender 
da Electricidade de Moçam-
bique (EDM). De acordo 
com os administradores da 
empresa pública o ideal seria 
uma subida de cerca de 9%.
O Administrador Executivo 
da Eletricidade de Moçam-
bique (EDM), Carlos Yum, 
sem tomar uma posição dis-
se tratar-se de uma questão 
bastante sensível e que não 
depende somente da vontade 
da empresa.
De acordo com Yum, a me-
xida nas tarifas da electrici-
dade colocam a empresa num 
paradoxo na medida em que 
a empresa tem o cunho social 
que precisa ser equilibrado 
com o comercial para encon-
trar o equilíbrio tarifário, até 
porque, garantir parâmetros 
de eficiência é uma condição 
para garantir o investimento 
que se precisa para continu-
ar a melhorar a qualidade da 
energia e fornecê-la a cada 
vez mais moçambicanos.
“Nós hoje estamos com uma 
tarifa de 8 cêntimos contra 
10 cêntimos. Matematica-
mente, 8 não cobre 10. Para 
a sustentabilidade financeira 
de qualquer negócio é impor-
tante que o que se factura 
cubra os custos”, disse Noel 
Govene, outro Adminis-
trador Executivo da EDM. 
Acrescenta Govene que com-
parando Moçambique com 
outros países da região, o 
País continua a cobrar abai-
xo da média até porque fi-
cou-se 5, 6 anos sem mexer 
na tarifa. 
Respondendo a uma pergun-
ta de insistência sobre se a 
tarifa seria mexida ou não 
este ano, Yum preferiu sim-
plesmente dizer tratar-se de 
uma questão muito sensível e 
que não depende da vontade 
única da EDM, reafirmando 
no entanto a necessidade da 
eficiência financeira.

Abanês Ndanda

Desaparecimento fisíco do líder da Renamo abre 
espaços para incógnitas no diálogo para paz
A morte de Afonso 
Dhlakama, líder da Re-
namo, na serra da Go-
rongosa, aconteceu 
num momento em que 
o processo de descen-
tralização decorre de 
forma lenta por falta 
entendimento no que diz 
respeito a eleição dos 
administradores. “Mor-
reu cedo”, afirmou Raul 
Domingos, o político que 
esteve durante 20 anos 
ao lado de Dhlakama. Do-
mingos reconhece que os 
moçambicanos não têm 
muitas opções: “ou se 
identificam com a Rena-
mo ou com a Frelimo”.

Nelson Mucandze

Segundo o programa 
da presente sessão 
da Assembleia da Re-
pública, os trabalhos 
parlamentares ter-

minam já no dia 24 do mês em 
curso e não existe avanço quanto 
ao processo da proposta da des-
centralização.
O ponto de divergência centra-
-se na eleição dos administrado-
res das províncias, até a data da 
morte de Dhlakama os deputa-
dos da Renamo exigiam que esta 
figura fosse indicado pelo gover-
nador provincial, enquanto que 
a Frelimo quer que seja indicado 
pelo ministério responsável pela 
administração estatal.
Apesar deste avanço ter contri-
buído para que o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, ganhas-
se “reconhecimento” a nível in-
ternacional na luta pela paz, há 
quem entende que o diálogo a ní-
vel mais alto, que terminou com 
a proposta da revisão constitu-
cional (descentralização), peca 
por não ter sido testemunhado 
por outras forças da sociedade, já 
que foram as propostas apresen-
tadas após ao diálogo pelo telefo-
ne, não existe nenhuma acta que 
ilustra os acordos entre os dois 
líderes.
A este respeito, Raul Domingos, 
disse ao MAGAZINE Indepen-
dente que eram negociações difí-

ceis e delicadas e, por causa da 
“nossa expectativa podiam pare-
cer lentas”.
“Não é fácil, porque há pessoas 
contrárias a estas iniciativas e 
faziam corrente para travar os 
passos que estavam a ser dados a 
favor dessas negociações. Numa 
corrente de prós e contra, o que 
se conseguiu foi muito e hoje não 
falamos de negociações, falamos 
de resultados”, frisou Domingos, 
que foi negociador pela Renamo 
em Roma.
Sobre as espectativas que se co-
locavam, entende Domingos que 
Dhlakama não morre com a Re-
namo, e mais: “a morte dele vai 
galvanizar os esforços de todos 
aqueles que em sua volta apoia-
vam esta luta. Só se pode espe-
rar que seus seguidores, aqueles 
que são executivos da Renamo, 
continuem na mesma linha de 
diálogo tal como ele já seguia nos 
últimos anos”.
Aliás, esse processo de negocia-
ção tem um histórico que con-
tinua no acordo geral de paz e, 
segundo o nosso interlocutor, 
passados 20 anos assiste-se um 
incumprimento.
“Depois há um conflito e uma 
negociação com mais de 100 
rondas sem resultados e depois 
seguem outros impasses, que in-
cluem a mediação internacional 
até se chegar ao diálogo telefó-
nico dos dois líderes”, disse Do-
mingos., antigo número da dois 
na Renamo.
Questionado sobre a forma ex-
clusiva com que o diálogo decor-
reu, respondeu que o Presidente 

da República, que é também 
presidente da Frelimo, vai nessas 
negociações representando sua 
parte e a Renamo também en-
tra exprimindo as preocupações 
do seu partido, e o povo, de uma 
forma ou outra, se identificará 
em um dos lados.
“São essas duas agendas que in-
corporam todo o povo moçambi-
cano, é verdade que temos mui-
tos partidos. Mas não há muitas 
alternativas neste momento; ou 
estamos mais pertos da Frelimo, 
ou estamos mais pertos da Rena-
mo. Numa situação de conflito 
ou de busca de paz, ou é uma 

coisa ou é outra”, disse Domin-
gos, líder do PDD.
Na sua observação, Domingos 
referiu que nos últimos momen-
tos ficou claro que em nome da 
democracia, Dhlakama podia dar 
sua vida, afinal, vinha doente ha-
via muito tempo, mas abdicou 
da sua própria saúda, da família 
e das liberdades até ao ultimo 
minuto da sua vida.
“É um grande herói da luta pela 
democracia que se perde, ho-
mem de valores, de princípios e 
ele mostrou tudo isso. Pela idade 
que tinha e pelas condições que 
tinha podia ter pego um voo e ir 
para o estrangeiro se tratar. Mas 
seguro de que precisava terminar 
este processo privou-se para dar 
prioridade a estas questões de 
descentralização, que já estava 
a terminar para entrar com as 
questões militares”, afirmou o lí-
der do Pangolim.
“A Renamo deve se unir”, disse 
estendendo o conselho para ou-
tros partidos que nasceram da 
Renamo, a exemplo do Movi-
mento Democrático de Moçam-
bique (MDM).
Sobre a gestão do exército da 
Renamo, referiu o nosso interlo-
cutlor que líderes como Dhlaka-
ma não se fazem de um dia para 
outro. Aliás, este é dos legados 
da Renamo, “uma força que bem 
aproveitada nas Forças de Defe-
sa Nacional so se ganha”, disse o 
antigo General do Estado Maior 
do exército da Renamo.

“Perdemos um 
combatente e um pai”
O presidente do Movi-
mento Democrático de 
Moçambique (MDM), ter-
ceiro maior partido com 
assento na Assembleia da 
Republica, Daviz Siman-
go, disse que com a morte 
do líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, o Pais perde 
um combatente e um pai 
e líder.
Simango, citado pela Voz 
da América, disse ainda  
que Moçambique tem de 
se reconciliar consigo mes-
mo.
Afirmou que o País per-
deu um líder que sempre 
serviu à nação. “Perdemos 
um líder, perdemos um 
combatente, perdemos um 

pai, um homem que desde 
pequeno compreendeu de 
que tinha que servir a na-
ção. É homem de grande 
sacrifício, um homem de 
virtudes. Entendeu que 
para ele não lhe importa-
va nem uma regalia, nem 
conforto, mas sim, uma 
luta por uma causa de um 
povo moçambicano”, afir-
mou o líder do MDM, que 
já foi membro da Renamo.
Para Simango, este espíri-
to de sacrifício e de senti-
do de combatente levou o 
histórico dirigente da Re-
namo a “não se importar 
em dormir, em estar e em 
viver em condições extre-
mamente”.
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Morte de Dhlakama deixa 
Nyusi numa ‘saia justa’

Mais do que a perda de 
um ícone da história 
democrática do País tal 
como considera Alice Ma-
bota, a morte de Afonso 
Dhlakama, ocorrida no dia 
3 de Maio corrente na ser-
ra da Gorongosa vitima 
de doença, sobretudo no 
actual momento político, 
deixa o Presidente da 
República numa situação 
“bastante complicada”, 
conforme explica o filóso-
fo moçambicano Severino 
Ngoenha.

Abanês Ndanda

“O grande 
desafio 
com que 
estamos 
confron-

tados é que os membros da 
Renamo em primeiro lugar 
consigam organizar-se e con-
sigam ter um homem ou um 
grupo de homens capaz de 
dar continuidade sob ponto 
de vista do diálogo político-
-democrático”, disse ao nosso 
jornal o filósofo Ngoenha.
Afirmou que  “o grande pe-
rigo que nós temos, é que o 
diálogo não continue ou não 
continuem nos mesmos mol-
des, mas ainda pior a nível 
militar”. Ngoenha desenha in-
clusive um cenário de apare-

cimento de vários centros de 
comando nos homens arma-
dos da Renamo, o que geraria 
uma situação de guerra mais 
grave e dificilmente controlá-
vel.
Ngoenha percebe que mais do 
que a fragilização do diálogo 
político, a morte de Dhlakama 
fragiliza o próprio Presiden-
te dentro do próprio partido 
que nalgum momento remou 
até contra boa parte de seus 
partidários para dialogar pes-
soalmente com Dhlakama.
“Aqueles que parecem não 
estar de acordo com o Presi-
dente, alguns pautaram pela 
morte de Dhlakama pensando 
que com a morte dele desapa-
recia a Renamo, outro critica-
va pelo facto de dialogar com 
a Renamo. Neste momento, 
a pergunta que se pode fa-
zer é: se na Renamo não se 
consegue criar uma homoge-
neidade, com quem é que o 
Presidente vai dialogar”, ela-
borou o filósofo continuando 
no sentido de que: “se isso 
fragiliza o debate e mete-nos 
em carreira de conflito po-
lítico e até militar, também 
fragiliza o próprio Presidente 
que o único trunfo foi se apre-
sentar como homem de paz, 
mas e agora, vai dialogar com 
quem”.
Quanto à sucessão de Dhlaka-
ma na Renamo, Ngoenha 
considera que as dificuldades 
que se têm ao pensar quem 
poderá vir a ser, tem um pou-
co a ver com o défice demo-
crático que se verifica dentro 

dos partidos políticos à excep-
ção da Frelimo.
Já a antiga Presidente da 
Liga dos Direitos Humanos, 
Alice Mabota entende que “é 
difícil dizer o que se pode es-
perar com a morte de Afonso 
Dhlakama”.
Ela disse que “tudo esperava, 
menos isto, é verdade que nos 
últimos tempos ele não estava 
muito bem, e também pelas 

condições em que ele se en-
contrava”.
“Algumas pessoas estão a 
chorar agora, outras felizes, 
mas amanha, vão sentir, tal 
como aconteceu com a morte 
de Machel”, lamentou Mabota 
denunciando um cinismo por 
parte de pessoas que apare-
cem a declarar ‘amores’ por 
Dhlakama quando na verdade 
desejavam a morte dele.

Mabota refere-se ao facto 
de Afonso Dhlakama mor-
rer numa altura em que já 
passava mais de 1 ano sem 
guerra para dizer que “não 
sei se quem vai suceder terá 
a mesma capacidade de sentir 
pelo povo e tolerar tal como 
Dhlakama o fazia”.
Acrescentou que “não estou 
no movimento nem na guerri-
lha para saber se haverá uma 
pessoa com as qualidades de 
liderança e carisma demons-
tradas por ele”.
Fazendo uma pequena com-
paração com o cenário que se 
verificou com a morte de Sa-
mora Machel, Mabota recorda 
que “na Frelimo já se podia 
pensar tanto em Marcelino 
dos Santos, assim como no 
próprio Joaquim Chissano”, 
mas “na Renamo não vejo 
essa pessoa”.
“Moçambique teve dois lí-
deres (políticos) carismáti-
cos, Samora Machel e Afonso 
Dhlakama”, considerou Ma-
bota para quem tais figuras 
deixarão um eterno vazio.
Em contacto com o MAGAZI-
NE Mabota endereçou uma 
mensagem aos membros da 
Renamo: “ muita coragem 
e que continuem firmes nos 
ideais reais da Renamo”.
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Terá lugar amanhã (09) na ci-
dade da Beira o velório público 
e oficial de Afonso Dhlakama. 
A estipulação bíblica será con-
cretizado na quinta-feira (10) 
quanto o ‘pó’ de Mangunde para 
Mangunde voltar no distrito de 
Chibabava, província central 
moçambicana de Sofala.
O Governo moçambicano anun-
ciou na sexta-feira transacta a 
realização de um funeral oficial 
para o falecido líder do maior 
partido da oposição em Moçam-
bique, Afonso Dhlakama.
A decisão, segundo deu a con-
hecer a porta-voz do Conselho de 
Ministros, Ana Comoana, após 
uma sessão extraordinária do 
órgão, enquadra-se no âmbito do 
cumprimento da lei que aprova 
o Estatuto Especial do líder do 
segundo partido com assento 
parlamentar.
A porta-voz anunciou a no-
meação por parte do Governo 

de uma comissão para apoiar a 
família de Afonso Dhlakama. 
O grupo que é composto pelos 
ministros da Justiça, Isaque 
Chande, e das Obras Públicas, 
Carlos Bonete, bem como a 
vice-ministra da Terra, Ambi-
ente e Desenvolvimento Rural, 
Celmira Frederico Pena da Silva. 
O Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, decidiu adiar uma 
visita de trabalho à Noruega na 

sequência da morte do líder da 
Renamo.
Em contacto telefónico com 
a Televisão de Moçambique, 
Nyusi se mostrou consternado 
com a notícia da morte e disse que 
foram feitas tentativas para levar 
Afonso Dhlakama, por via aérea, 
para receber assistência médica 
no estrangeiro, mas sem sucesso.
O Chefe de Estado moçambicano 
pediu para que a morte de Afonso 
Dhlakama “não seja usada para 
qualquer tipo de aproveita-
mento”.
“Estávamos num alinhamento 
total para resolver os problemas 
do País. Fiz todo o esforço para 
transferir o meu irmão para fora 
do País, mas não consegui. Já era 
tarde. Estou muito deprimido, 
profundamente chocado, porque 
não me deram tempo para agir”, 
afirmou Nyusi, indicando que 
só ontem soube que Dhlakama 
estava doente há uma semana.
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Silêncio ensurdecedor de Guebuza
Ao fim de três anos de 
sucessão geracional na li-
derança do Estado mo-
çambicano, chama-nos 
à atenção a postura de 
Armando Guebuza, últi-
mo estadista da geração 
libertadora, marcada por 
um silêncio que até certo 
ponto pode ser visto como 
uma virtude, face ao qua-
dro em que o antigo esta-
dista é retratado, sem o 
mínimo de gentileza até 
devido a um criminoso 
condenado em reclusão.
A última alternância na 
chefia do Estado, que se 
concretizou com a inves-
tidura do Presidente  Fi-
lipe Jacinto Nyusi, em 
Janeiro de 2015, pode ser 
como distinta na história 
de Moçambique indepen-
dente, em virtude de ter 
marcado o fim da geração 
do 25 de Setembro na li-
derança do país e da Fre-
limo.
Olhando para as condições 
do país não é uma tran-
sição de fácil gestão, pois 
qualquer posicionamento 
público sujeita-se às mais 
diversas leituras, sendo 
que por uma questão de 
conveniência a tendência 
dessas leituras é que sejam 
maliciosas.  
São mais três anos em que 
foi e está sendo notório o 
silêncio de Armando Gue-
buza, que se tem a vir-
tude de maturidade e de 
prudência, nos privou de 
conhecer o seu pensamen-
to, o que lhe vai na alma, 
face às sentenças condena-
tórias que se proferem e se 
multiplicam, sem direito a 
justo julgamento.
O silêncio de Guebuza 
pode ter sido determinan-
te para a firmeza da lide-
rança de Filipe Nyusi, que 
não terá encontrado ruido 
algum que pudesse justifi-
car qualquer perturbação 
na sua gestão. Tal como 
os anteriores estadistas, 
Nyusi lidera o país e a 
Frelimo no seu tempo e no 
seu contexto.
Guebuza falou quando 
necessário, embora ti-
vesse motivos para falar 
muito mais, limitando-
-se. na maioria das vezes, 
a responder a perguntas 
quando interpelado por 

jornalistas, sobretudo em 
eventos públicos.  
Mas não pode haver a 
mínima dúvida de que o 
silêncio do antigo Pre-
sidente fala bem alto e 
guarda-nos muitas surpre-
sas que um dia as conhe-
ceremos, quando o antigo 
líder julgar oportuno, para 
dizer da sua justiça. Gue-
buza sabe perfeitamente 
que saber esperar é uma 
virtude e não é a ele que se 
deve ensinar o “Pai Nos-
so”. É um conhecimento 
por justa causa, adquirido 
e moldado ao longo de pe-
nosas décadas que come-
çam em plena juventude, 
tal como a maioria dos 
nossos libertadores.
Ao longo de muito tem-
po nos sentimos pequenos 
demais para aparecermos 
em público e emitir algu-
ma opinião sobre o mal-
dito debate em volta da 
figura do antigo estadista, 
mas lá está, às vezes o ar-
mazenar por longo tempo 
de angústias leva ao últi-
mo suspiro precoce, e não 
gostaríamos de correr esse 
risco.
Sem querermos o ilibar de 
eventuais percalços na sua 
governação, aliás nem nos 
pediu muito menos nos 
passou procuração para 
esta reflexão, recusa-se 
a calar o sentimento em 
nós, de que o antigo Pre-
sidente também executou 
obra, no seu tempo e no 
seu contexto, que ficará 
para sempre na história 
dos moçambicanos. Não 
queremos aqui e agora 
defender que não se fale 
disto e daquilo que possa 
envolver a figura do anti-
go estadista, mas tão-so-
mente que havendo razões 
para julgamento, que lhe 
seja garantido julgamen-
to justo e não seja usado 
para agendas obscuras, 
que buscam o fim único a 
neocolonização de Moçam-
bique.
Não se pode proferir sen-
tenças convenientes abso-
lutamente injustas, apenas 
em cumprimento de agen-
das obscuras, pois não há 
dinheiro que pague a ima-
gem de um homem, edifi-
cada por mérito próprio.
A quem de direito se de-

termina hoje que venha à 
praça pública guilhotinar 
pessoas a qualquer preço, 
pontapeando-se as básicas 
normas de justiça, apenas 
para mostrar serviço aos 
patrões que vão investindo 
rios de dinheiro para ali-
mentar os seus marionetes, 
que carregam a cruz do sau-
dosismo de Moçambique an-
tes de 25 de Junho de 1975. 
Esta meta, de difícil cum-
primento face à nobreza dos 
moçambicanos, enquanto 
não for atingida, continua-
rão na forja bodes expiató-
rios.
E hoje que a Procuradora 
Geral da República veio a 
público denunciar falta de 
colaboração de Estados e 
Instituições internacionais 
no esclarecimento do pro-
cesso das chamadas dívidas 
ocultas, o que dirão os men-
sageiros? Para eles até pode 
não ser matéria de notícia 
ou debate, pois tudo quanto 
fazem não o fazem por von-
tade genuína, mas sim para 
garantir um estômago sem-
pre cheio.
Beatriz Buchil foi mis longe 
ao revelar que entre os Esta-
dos e Instituições internacio-
nais que não querem colabo-
rar fornecendo informações 
solicitadas, até figura al-
guém que suspendeu finan-
ciamentos a Moçambique, a 
pretexto das chamadas dívi-
das ocultas que entretanto 
não colaborar no seu escla-
recimento. E o pedido de 
informação dura há mais de 

dois anos, sendo que o Fun-
do Monetário Internacional 
tem conhecimento pleno da 
situação estranha, mas faz 
vista grossa para ajudar a 
cumprir o plano da asfixia 
económica para forçar a mu-
dança do regime.
E aqui exigem que o desfe-
cho seja ainda hoje, e se não 
se publica os nomes dos su-
postos implicados é porque 
se está a esconder algo.
Sobre as chamadas dívidas 
ocultas mau grado Afonso 
Dlhakama e a Renamo te-
rem concretizado a ameaça 
de guerra, pois acabou legi-
timando a decisão oportuna 
e soberana de investimento 
nas Forças de Defesa e Se-
gurança. Sem a concreti-
zação da ameaça de guerra 
não se sabe lá muito bem se 
hoje estaríamos a falar das 
malditas dívidas ocultas. A 
ameaça de guerra concreti-
zada abriu portas para tudo 
o que se seguiu.
Caricato é questionar a 
“marginalização” do Par-
lamento nesse processo, 
quando bem se sabe que a 
ameaça de guerra concreti-
zada tem também adeptos 
com peso significativo nesse 
mesmo Parlamento, adeptos 
a quem se devia (?) ter so-
licitado autorização para o 
equipamento das Forças de 
Defesa e Segurança, para a 
defesa da integridade terri-
torial e da soberania! São 
coisas que só podem aconte-
cer em Moçambique! Parti-
lhar com o inimigo a estra-

tégia de enfrenta-lo!
Vale lembrar que as Forças 
de Defesa de Moçambique 
foram “reformadas” num 
espírito de boa-fé que pesou 
no Governo depois do Acor-
do Geral de Paz, confiando 
na prometida desmilitariza-
ção plena d Renamo, que 
entretanto durante décadas 
logrou fazer o boi dormir, 
mantendo a sua máquina de 
guerra intacta com direito 
a rejuvenescimento perma-
nente!
Não negamos que nesse in-
vestimento não terá havido 
desvios de aplicação. O que 
defendemos são sentenças 
precoces, sem julgamento, 
em pleno Século XXI. E se 
houve desvios de aplicação 
não é líquido concluir que 
este e aquele foram os res-
ponsáveis sem o competente 
julgamento, porque o que 
parece pode não ser.  
Haverá que saber esperar e 
confiar nas instituições, por-
que como defendemos, saber 
esperar é uma virtude. As 
instituições não devem ser 
confiadas apenas quando ili-
bam companheiros de certos 
ilícitos cometidos n exercí-
cio da liberdade de expres-
são e de imprensa.
A verdade inevitável é que 
um dia Guebuza vai que-
brar o longo silêncio en-
surdecedor e saberemos de 
tudo o que lhe vai na alma, 
dizendo da sua justiça. Dis-
so temos a certeza absoluta, 
pode-se escrever. 
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A Renamo e os desafios 
depois de Dhlakama!

Os irmãos Nyusi e Dhlakama

jossiasgira@gmail.com

A morte por doença, do líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 
na passada Quinta-feira, coloca 
desafios enormes  à Renamo e a 
sociedade moçambicana no geral. 
Dhlakama foi o construtor vivo 
de uma organização de guerrilha 
que desde 1977 sempre esteve 
presente como actor político fun-
damental no contexto nacional.
Foi Dhlakama, com estilo típico, 
que moldou uma máquina mili-
tar que se espalhou pelo Centro, 
Norte e Sul do País, fazendo 
pressão para mudanças políticas. 
Inicialmente, teve amparo do 
Apartheid na África do Sul e na 
Rodésia, mas anos mais tarde 
soube sobreviver e adaptar-se a 
várias fases da luta, angariando 
fortes apoios populares no inte-
rior do País.
Com defeitos ou sem eles, foi 
Afonso Dhlakama que forçou o 
Governo a negociar um acordo de 
Paz em Roma e liderou a Renamo 
num longo e penoso processo de 
transformação de movimento de 
guerrilha para partido político.
Esse processo ficou pelo ca-

minho, assim como ficou pelo 
caminho a consolidação da paz 
e da reconciliação nacional en-
tre os moçambicanos. A morte 
de Dhlakama, semana passada, 
coloca, pois desafios à Renamo 
que terá que continuar o caminho 
da paz iniciado por Dhlakama em 
Roma e o caminho da democra-
tização do País que afinal não é 
um processo acabado.
Afonso Dhlakama dirigiu à Rena-
mo com mão de ferro, misturan-
do disciplina política e militar. O 
seu estilo de líder centralizador, 
criou mazelas de fabrico ao 
movimento ou partido e depois 
das exéquias fúnebres do líder, 
irá começar a longa marcha pela 
estruturação e organização da 
Renamo, que quanto a nos e uma 
instituição muito forte, mas que 
tem fragilidades organizacionais 
visíveis mesmo a olho nu.
Caberá à nova liderança da Re-
namo, sobretudo ao seu novo 
Presidente, continuar a agenda da 
Renamo iniciada por Dhlakama e 
essa agenda e clara e bem conhe-
cida quer a nível nacional quer a 

nível internacional.
O homem que irá carregar o fardo 
da direcção da Renamo terá pela 
frente a conclusão do famoso pa-
cote de descentralização que foi 
bem iniciado, produziu consen-
sos que agora jazem nos gabinetes 
da Assembleia da República a 
espera de homologação. 
O novo líder da Renamo não terá 
outro caminho que não concluir 
o dossier sobre a desmobilização 
e integração dos guerrilheiros 
armados da Renamo que se 
espalham por varias bases do 
território nacional. E terá como 
prioridade organizar a Renamo 
para as eleições autárquicas de 
2018 e gerais do próximo ano.
Portanto esta clara a missão do 
futuro homem forte da perdiz. 
E ele será obrigado a leva-la a 
bom porto, sob pena de trair 
os ideais e objectivos da luta de 
Afonso Dhlakama sobretudo dos 
últimos anos. 
Conhecemos as facções que se 
digladiam na Renamo. Conhe-
cemos as fragilidades da organi-
zação que sobreviveu ate agora 

graças ao carisma do líder que 
carregou ate a morte o peso de 
uma maquina  politica complexa, 
sem meios e sem bases materiais 
de apoio.
Mas a Renamo terá que ter tam-
bém o apoio e compreensão da 
sociedade moçambicana. O povo 
terá que continuar a entender os 
dilemas da Renamo, encorajando 
todos os passos que visam a paz 
e a estabilidade. A Renamo e um 
partido politico moçambicano, 
que enferma da dificuldade 
genética de ter surgido de uma 
guerrilha. Essa transformação 
ainda não e missão terminada e 
cabe a todos os moçambicanos 
encoraja-la e compreende-la. A 
Comunidade Internacional terá 
que dar a sua mão para que esta 
missão seja concluída com êxito.
O Governo moçambicano, lidera-
do pelo Presidente Nyusi, terá que 
se concentrar na nova Renamo 
pós-Dhlakama, estudando-lhe e 
seguindo-lhe as peugadas num 
contexto mesmo de reinvenção. 
A Renamo acaba de ficar órfão 
de pai e caberá ao Governo dar 

ombro solidário a este órfão, pois 
pode ficar desmandado e criar 
danos a paz e a agenda que era 
então seguida por Nyusi e por 
Dhlakama.
O passado passou. O líder ja nos 
deixou. Nos últimos anos, ele es-
tava comprometido com a paz e 
com a reconciliação nacional dos 
moçambicanos. Tinha uma agen-
da clara com o Presidente Nyusi. 
Que o seu sucessor siga essa agen-
da, mantendo a paz, concluindo  
o pacote da descentralização e 
desmobilizando e reintegrando 
os homens armados da Renamo. 
Caso se desvie destes objectivos, 
será certamente um traidor a cau-
sa da Renamo e do seu líder. Esta-
remos atentos ao futuro homem 
forte da Renamo, que não terá 
missão fácil nem facilitada, mas 
que herda um partido com agen-
da construída no sacrifício e na 
paciência, em nome da paz e da 
unicidade do território nacional.  
Desejamos que ao lado da campa 
da sua mãe, em Mangunde, a 
memória de  Afonso Dhlakama 
repouse em paz. 

editorial

O Presidente da República, Ja-
cinto Filipe Nyusi, continua a 
surpreender pela positiva no seu 
relacionamento com o maior 
partido da oposição para a busca 
efectiva da paz e reconciliação. 
As intervenções e os silêncios de 
muitos dos seus camaradas à volta 
dos acordos alcançados com o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 
justificam a percepção de que 
alguma ala dura do seu partido es-
taria menos convencida e satisfeita 
com os acordos para o bem do seu 
partido. Na verdade, em tempos 
de crise nacional (política, finan-
ceira e económica), os interesses 
pessoais e partidários devem ser 
subalternizados a favor dos do 
povo e da nação se se pretender 
resolver, efectivamente, os seus 
problemas. Entende-se, mesmo 
assim, que não deixem de existir 
muitos membros que assumem o 
seu partido como país e povo e ali 
onde julguem que alguma medida 

satisfaça o adversário seja por eles 
considerada contra o seu partido, 
antipopular e antipatriótica. É a 
retoma deles do chavão de que 
quando o inimigo nos apoia é 
porque estamos a favorece-lo e 
estamos estrategicamente errados.
Efectivamente, os resultados alcan-
çados das conversações pessoais 
entre os dois líderes são de interesse 
nacional e do povo e nisso nãode-
viam ser questionados em termos 
partidários por quem se julgue 
patriota e que coloque os interesses 
do povo e do país acima de tudo. 
A razão de admiração ao Presi-
dente Nyusi é de reconhecer e 
afirmar directa e publicamente a 
contribuição do seu par, Afonso 
Dhlakama, para o alcance destes 
resultados. Mais ainda, com morte 
deste líder, o Presidente Nyusi, 
numa puxada de orelhas àqueles 
que ainda podem querer aproveitar 
o desaparecimento do Presidente 
Dhlakama para lhe retirar o mérito 
para a paz e democratização do 
país, interveio informalmente por 
via telefónica para o canal da TVE 
num momento em que se debatia o 
futuro após a morte de Dhlakama 

e em que um dos painelistas não 
conseguia conter a sua raiva con-
tra o falecido líder e seu partido 
e projectava sinais de exclusão e 
violência, numa demonstração 
clara da existência e pertença a uma 
ala dura que vai reagir para sabotar 
os esforços do Presidente Nyusi. 
Nessa chamada telefónica para esta 
emissora televisiva pública(TVM), 
o Presidente da República e da 
Frelimo transmitiu todo o seu 
sentimento de mágoa, pesar, re-
conhecimento e admiração por 
Afonso Dhlakama como patriota 
e elemento chave para a democra-
tização do nosso país. Ao chamar 
de “irmão” a Afonso Dhlakama, 
um termo que sempre foi utilizado 
pelo falecido e que nenhum outro 
líder da Frelimo o havia utilizado, 
é de se entender o seu esforço para 
reeducar muitos , aqueles que po-
dem aceitar uma AVC do que uma 
amizade com aquele a quem conti-
nuam a chamar de bandido arma-
do, assassino ecriação dos serviços 
secretos rodesianos e ao serviço 
do apartheid. O visível apoio po-
pular que este partido granjeia de 
milhões de moçambicanas (a que 

aquele painelista considera de uma 
“franja de moçambicanos”) não 
os demove politicamente das suas 
convicções dos tempos passados. 
O Preside Nyusi, ao afirmar que a 
oposição não faz mal a ninguém e 
que é uma necessidade para o bem, 
aquele painelista e outros tantos 
não podem acolher satisfatoria-
mente essa mensagem pacificadora 
do seu Presidente do partido, o que 
foi testemunhado pelos contínuos 
disparos do mesmo painelista 
contra a oposição ao ponto de 
exigir uma prontidão combativa 
dos militares governamentais, 
numa atitude de autopromoção a 
comandante em chefe das forcas de 
defesa e segurança. Para quê uma a 
afirmação de uma imagem belicista 
num contexto de luto, de trégua e 
de acordos pacificadores assinados 
pelos dois líderes?O que se ilude 
que se possa estar a engendrar 
nesta ocasião? Quem afinal pode 
aproveitar este momento para 
sabotar os acordos alcançados?
Tudo isto pressupõe a existência 
de muitos membros deste partido 
que podem reagir negativamente 
e sabotar os resultados alcança-

dos, o que nos faz desejar que o 
Presidente Nyusi continue com 
o mesmo espirito e o mesmo pu-
nho sobre os seus para que não 
se aproveitem da morte do líder 
da Renamo para fazer recuar os 
grandes passos dados. Bem rea-
firmou na chamada telefónica o 
Presidente Nyusi de que o país não 
pode parar, citando as palavras do 
seu irmão Dhlakama.
Neste ambiente, resta-nos desejar 
sucesso e sorte para que os esforços 
do Presidente Nyusi não sejam sa-
botados pelos seus e não pela Rena-
mo, como o painelista e outros seus 
amigos pretendem sugerir pois 
estes acordos que beneficiam o país 
e o povo, beneficiam igualmente 
a Renamo. Também beneficiam 
a Frelimo para quem coloque os 
interesses do país acima de tudo, 
especialmente do povo, quando 
efectivamente, o povo é seu patrão. 
Moçambique ainda enfrenta mais 
crise e se compreende a voz em-
bargada do Presente Nyusi pela 
morte do seu irmão Dhlakama 
pois este contribuiria positiva e 
pacificamente para a saída desta 
crise, mesmo das dividas ilícitas. 

Alberto Lote Tcheco 
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Corrupção e baixo salário na actuação da PRM

Maria Boca
Não basta exigir boa actuação 

da Polícia com o salário magro e 
atrasado que os agentes auferem. 
Quando o polícia interpela um ci-
dadão e este, durante a patrulha, 
não levar apresentar o seu BI, en-
tão o agente exige-lhe para falar 
como homem. Este comportamento 
deve-se ao baixo salário que aufere 
o polícia.

Telia Manuel
 A actuação da Polícia é razo-

ável, embora haver com urgência 
necessidade de capacitar os agen-
tes da lei e ordem, de forma res-
ponder qualquer tipo de crime. A 
Polícia deve sofisticar os métodos 
para aferir a proveniência do ar-
mamento que os gatunos usam no 
momento do crime, embora saber-
-se que o polícia é que dá arma-
mento ao criminoso. 

Mário Massingue
É preciso que população colabo-

re para que a Polícia actue bem. 
Há situações em que população faz 
uma denúncia sobre a criminalida-
de, mas a Polícia não aparece e se 
aparece apreende o criminoso e ho-
ras depois solta o. Há bairros que a 
partir das 20h00 é proibido circular 
sob pena de ser atacado ou morto 
pelos malfeitores.

Ramos Casimiro
A Polícia está trabalhar de forma 

a responder às necessidades da po-
pulação, embora há falta de incen-
tivo, progressões e baixo salário na 
Corporação. Vezes sem conta, so-
mos confrontados com informações, 
segundo as quais a Polícia está a 
trabalhar para neutralizar crimino-
sos, mas nunca esclarece. Para re-
verter este cenário.

Nilton Cumbe
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Dhlakama: “Quando isto der torto, eu vos 
levo comigo e vamos embora”

Fo
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Corria o ano de 1992 e 
era Agosto. Eu andava 
exausto com Roma, cida-
de que percorria de lés a 
lés nos intervalos muitas 
vezes sem resultados das 
conversações dos fratelis 
moçambicanos. A minha 
filha Iracema que iria 
nascer naquele mês de 
Agosto era uma grande 
pressão para eu regressar 
a Maputo. Roma me havia 
cansado e o Presidente 
Guebuza, meu amigo, me 
havia dito: espera pela 
cimeira.

Lourenço Jossias

Depois de uma 
cimeira para 
todos os efei-
tos louváveis 
entre o Presi-

dente Joaquim Chissano e 
o líder da Renamo Afonso 
Dhlakama (a primeira), de-
cido ir “cravar” uma entre-
vista ao chefe da guerrilha. 
Negociei directamente com 
ele a entrevista depois da 
assinatura da declaração 
conjunta na Vila Madam-
me e Dhlakama, sem he-
sitar, disse-me: “apareça 
amanhã no meu hotel”.
Dia seguinte ao da cimeira, 
faço-me a recepção e anun-
cio-me. Vinte minutos de-
pois, desce as escadas com 
os seus seguranças  vesti-
dos de fatos. Um protocolo 
italiano facilita-me a mis-
são e fomos sentar numa 
mesa em volta de piscina. 
Fiz-lhe a primeira entrevis-
ta para o mediaFAX.
Depois de quebra-gelo, ele 
me pergunta donde sou e 
respondo que sou de Mas-
singa, Inhambane. “Conhe-
ço Massinga. Quando abri 
as frentes do Sul, passei 
por lá com minha gente”, 
respondeu-me. Pedi lhe a 
brincar que decretasse tré-
guas por lá, pois meus pais 
estavam a sofrer da guerra 
enquanto nós bebíamos vi-
nho italiano naqueles dias.
Respondeu-me o coman-
dante da guerrilha que não 
ia fazer isso, pois a guerra 
não “é jogo de futebol que 
tem intervalos”. “Ou acaba 

ou continua”, “Não pode-
mos brincar com o povo”, 
até porque nem em Man-
gunde terra dos meus pais 
não decretei tréguas e nun-
ca vou decretar”...
Este era o meu primeiro 
contacto com Dhlakama, 
em pessoa, no exterior. Em 
Roma em paz e no País em 
guerra. Tremi muito nesse 
dia mas depois passou com 
anedotas de ambos que ain-
da mantenho.
Em 1994, fiz parte do bata-
lhão de jornalistas que lhe 
foi receber no Aeroporto 
quando se fez a cidade pela 
primeira vez, numa confu-
são danada que se saldou 
em montras do aeroporto 
partidas. Nas noites que se 
seguiram em negociações 
de difícil digestão com Jo-
aquim Chissano no Clube 
Militar, nos cumprimentá-
vamos e ele sempre respon-
dia-me: “esta difícil mas 
vai dar”.
Na campanha eleitoral de 
1994, a primeira para um 
tipo novo de eleições, fui 
destacado para cobrir a sua 
campanha na Zambézia e 
em Nampula. Depois de 
uma seca em Mocuba, lá 
veio ele com uma frota de 
aviões da ONUMOZ a exi-
bir o charme, atrasado uns 
4 dias.
Percebi então que o homem 

não era dado a disciplina 
em termos de horário. Era 
no entanto atento ao tra-
balho dos repórteres e aos 
detalhes da segurança. Era 
o tesoureiro em chefe, com 
dólares e meticais, rands a 
altura das suas numerosas 
necessidades. Foi na altu-
ra que se noticiou que ha-
via uma bomba no quarto 
de Joaquim Chissano, foi 
numa altura em que infe-
lizmente os dois candidatos 
se cruzaram numa mesma 
região, provocando tensão 
desnecessária, mas ele se-
renou-nos. “Calmem. São 
brincadeiras de política”.
Em Nampula, num distri-
to creio Malema, depois de 
um comício de campanha, 
o helicóptero do líder foi 
apedrejado por apoiantes 
radicais da Frelimo. Parti-
ram-lhe os vidros e houve 
alvoroço danado. Calma-
mente, na sala Vip do Ae-
roporto em Nampula, ao 
cair da noite, o líder nos dá 
“briefing”.
Eu, que já era seu conhe-
cido lhe abordo. “Aquilo 
não está a dar. Os meus 
colegas e eu próprio esta-
mos com medo”. Dhlakama 
sorri e diz que aquilo “não 
era nada”. “É polít ica”. 
“Quando a coisa der torto 
eu vou vos dizer e vou vos 
levar comigo. E por isso 

que ando com estes aviões 
todos”. Dhlakama nos se-
renou mas eu insisti que se 
continuar assim, “nós é que 
vamos embora”.
Percebeu o medo e convi-
dou-nos para uns drinks 
na sua casa onde chegamos 
perto das 21 horas exaus-
tos .  Ele pessoalmente a 
servir umas latas de cer-
veja quentes e refrescos. A 
minha malta a não beber e 
a querer ir embora. E mais 
um diálogo: “Jossias não 
estão a beber porque?”. 
“Presidente a cerveja está 
quente”, respondi-lhe eu.
Atónito, o líder da guer-
rilha diz: “Ai é? Não be-
bem só por isso? Nós em 
Maringwe bebemos assim 
quente....e a nossa vem do 
Malawi...”.
Num outro dia, numa outra 
altura, há a depressão que 
não me lembro do nome 
em Tumbine, Milange na 
Zambézia. Lá fui eu desta-
cado para ir com ele distri-
buir uns mantimentos. Um 
Dhlakama comprovativa-
mente inimigo do relógio 
chega ao aeroporto de Ma-
valane as 11 quando devía-
mos arrancar 8.30.
A avioneta era de uns 24 
lugares. Ele, eu, uns 8 se-
guras, creio o Uluku...Che-
gamos a Beira depois de 
uma viagem de grande ca-
vaqueira. Ele calmo e sem 
pressas a conversar com as 
suas bases que lá foram o 
cumprimentar em transito. 
Os pilotos, uns jovens sul-
-africanos a pressionar que 
está a ficar tarde, que Mi-
lange é zona montanhosa e 
o tempo está mau...
“Jossias, deixa esses bran-
cos. Não sabem nada. Eu 
pago o avião e vão nos le-
var”... Falaram de taxas 
que não estavam previstas 
para Beira e ele responde 
que ele resolve tudo...
A caminho de Mi lange , 
chuva com trovoadas e eu 
a pensar já na minha mãe. 
Ele nota e diz: “Jossias, 
estás com medo. Deixa lá. 
Eu conheço ali em baixo. 
Tem nossas bases a direi-
ta, nossas bases a esquer-
da. Eu também sei pilotar 
avião. Havemos de chegar 
bem....”.
E chegamos cerca das 18 
a  Mi lange .  Demos  uma 
volta para ver Tumbine, 
distribuímos viveres e a 
luz de velas, com pilotos 

jovens nervosos, zarpamos 
para Beira. Não era pre-
visto aqui dormirmos mas 
a voz do comando a che-
gada a Beira disse: Pilotos 
dormem no sitio x, Jossias 
vai para Embaixador, eu 
também e as 22 vamo-nos 
encontrar no 2+1 coisa pa-
recida.
Aquela foi a nossa noite 
eu e Dhlakama. Provou vi-
nhos que devolvia logo a 
seguir porque não sabiam 
bem. Depois demos uma 
volta pela noite beirense 
eu no seu jeep. E ingénuo 
eu pergunto: “O Sr.  em 
Maputo a queixar-se de 
ameaças a sua segurança, 
aqui nos copos numa boa?” 
Ele responde: “Jossias, dei-
xa lá isso. E política. É 
para meu irmão Chissano 
não brincar comigo. Aqui 
é  minha te r ra  n inguém 
me faz nada”. Era altura 
que ao chegarmos a Ma-
puto declarou que a Rena-
mo boicota as autárquicas 
creio de 97...
E quase 5 horas fomos a 
loung do Embaixador. Ba-
ter papo. Beber copos e re-
laxar.
Que r em ma i s ?  Paguem 
pela crónica...
Esse Dhlakama que ame-
açava paral i sar i sto em 
24 horas, aparentava ser 
bom ser humano. Tinha o 
lado humano que as vezes 
escondia o lado belicista e 
militar. Esse lado dele eu 
nunca gostei e já lhe disse 
várias vezes. Também já 
lhe disse várias vezes que 
o facto de ele não permi-
tir alternância na lideran-
ça da Renamo, lhe retirava 
o meu apoio político. Mas 
conversávamos bem.
Em  Ou t ub r o  p a s s a d o , 
quando perdi o meu irmão, 
em pessoa e a partir das 
matas me ligou a exprimir 
condolências. Ele acaba-
va de perder a filha e co-
mentou: “Jossias, a morte 
é sempre uma desgraça. 
Eu sei o que é isso porque 
acabo de perder a minha 
filha”.
É esse Dhlakama, outro, 
que conheço. O general de 
quatro estrelas que as ve-
zes foi aos copos comigo e 
mandava as fava os pilotos 
medrosos. Paz a sua alma. 
Pelo menos garantiu-nos 
a paz. Que o seu sucessor 
termine com a missão ini-
ciada.  
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nacional
Parlamento suspende plenária 

A Assembleia da República de Mocambique  vai suspender esta semana os trabalhos da plenária de 
modo a permitir a participação dos deputados nas exéquias de Afonso Dhlakama, líder da Renamo, 

falecido na quinta-feira, na Serra da Gorongosa, província central de Sofala, vítima de doença.

Maputo prepara 
legislação sobre 
circulação de pessoas e 
bens na CPLP

A capital moçambicana, 
Maputo, acolhe nos dias 
9 e 10 de Maio corren-
te, a primeira Conferência 
Económica do Mercado 
da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(CPLP).
Este evento é organizado 
em parceria com a Con-
federação Empresarial da 
CPLP e a Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), e tem 
como objectivo principal 
preparar a legislação que 
permita maior liberdade de 
circulação de pessoas, bens, 
capitais e serviços, entre os 
países da CPLP.
Estarão envolvidos nestes 
trabalhos as maiores Socie-
dades de Advogados destes 
países - para garantia de 
observação de todas as nor-
mas legais respeitantes aos 
nove (9) países membros.
A proposta observará qua-
tro acordos multilaterais a 
saber:  dois de Facilitação 
de Investimento - Dupla 
Tributação e Protecção ao 
Investimento; constituição 
de Empresas de Capital es-
trangeiro dentro da CPLP 
(idênticas às nacionais); 
Acordo para Livre Circula-
ção de Empresários, os cha-
mados Vistos de Negócios;  
constituição de um Tribu-
nal Arbitragem e de Me-
diação da CPLP de modo 
a evitar que se recorra aos 
tribunais internacionais - 
como se tem feito - para re-
solução dos conflitos; Serão 
ainda elaboradas normas 
para constituição de um 
Manual de Ética e «Com-
pliance» das Empresas da 
CPLP.
As resoluções desta Confe-
rência irão ajudar os gover-
nos de cada país membro a 
elaborar legislação que per-
mita a chegada a um mer-
cado muito maior de todas 
as empresas que já têm tido 
um papel importante no de-
senvolvimento económico 
da comunidade lusófona

População recusa reabilitação das 
casas pela Vale em Moatize
A população de Chipanga 
reassentada no bairro 25 
de Setembro, na vila de 
Moatize em Tete, recu-
sou-se em reunião popu-
lar ocorrida quinta-feira, 
3 de Maio corrente que 
a reabilitação das suas 
casas seja feita por em-
presas contratadas pela 
Vale Moçambique. Porque 
a mineradora Vale já havia 
iniciado com o projec-
to de reabilitação de 10 
casas em 2017, as 290 
famílias ali reassentadas 
rejeitaram a continuidade 
deste trabalho, gerando 
assim, um impasse entre 
as partes. 

António Zacarias

Em reunião ha-
vida no Centro 
de apoio comu-
nitário daquele 
bairro, Horácio 

Gervásio da Vale Moçam-
bique, determinou para esta 
Quinta-feira, 10 de Maio, a 
data para mais uma ronda 
negocial na qual tenta-se es-
tabelecer a modalidade de 
reabilitação das casas daque-
le bairro. 
A agenda negocial entre a 
Vale e a comunidade surge 
por haver sido forçada pela 
população a paralisação da 
reabilitação daquelas casas 
em 2017, devido a má quali-
dade detectada pelos proprie-
tários. Aliás, a paralisação foi 
forçada quando já estava a 
terminar um lote de 10 casas, 
através de uma empresa que 
foi igualmente desclassificada 
pela população.
Sobre a mesa de negocia-
ções estão dois pontos sendo 
a reabilitação directa pela 
Vale, que foi rejeitada e o 
pagamento de um valor em 
dinheiro para que sejam os 
proprietários a contratar de 
forma independente quem 
deve reabilitar as suas ca-

sas. A Vale, segundo Horário 
Gervásio reserva-se ao direito 
de proceder como a comuni-
dade pretende, mas com ri-
gor quanto ao tipo de casa e 
o estado de degradação. Na 
última reunião do dia 3 a co-
munidade estava muito agi-
tada. De longe, não se busca 
consenso quanto a reabilita-
ção das casas do bairro 25 de 
Setembro. 
No sei site na internet, a 
Vale dá a conhecer que é 
uma mineradora preocupa-
da com o ambiente e com a 
sustentabilidade dos seus ne-
gócios. Além de investir em 
alta tecnologia nas operações 
como forma de causar o me-
nor impacto ao ambiente, a 
mineração e a recuperação 
das áreas mineradas ocorrem 
de forma simultânea. Reve-
la ainda que o programa de 
vegetação das áreas minera-
das é reforçado com o plantio 
de mudas de árvores nativas 
como forma de devolver o 
terreno ao seu habitat origi-
nal.
Paralelamente, nessa fonte a 
Vale reaproveita cerca de 80 
por cento da água utilizada 
na usina no processo de be-
neficiamento do carvão, para 
além de adoptar ainda a tec-
nologia de ponta para ante-
cipar e controlar possíveis 
emissões atmosféricas de par-
tículas respeitando integral-
mente os requisitos legais. 
Aliás, em Chipanga donde 
proveio a comunidade reas-
saentada pela Vale no bair-
ro 25 de Setembro, foi ex-

perimentado globalmente, 
com grande êxito, o carvão, 
tendo sido considerado mar-
ca de carvão de classe mun-
dial produzido pela Vale na 
maior mina a céu aberto 
em Moçambique, a mina de 
Moatize. A marca “Chipanga 
Premium HCC”, tem baixo 
valor de humidade total que 
resulta em ganhos significa-
tivos no processo de coquei-
ficação. É usado como fonte 
de energia nas indústrias, 
para produzir ferro, aço e ci-
mento. O carvão de Moatize 
está bem posicionado inter-
nacionalmente para abaste-
cer, com custo competitivo, 
os mercados globais da Ásia, 
Europa e ainda o Brasil. 
Segundo este site, a mina de 
Moatize possui uma capaci-
dade de 11 milhões de tone-
ladas por ano, oque represen-
ta uma capacidade instalada 
actualmente de produção de 
carvão da mina de Moatize, 
na província de Tete. Para 
melhor responder à demanda 
de processamento de carvão, 
a Vale investiu na construção 
da maior central de enrique-
cimento de carvão do país.
Rui Vasconcelos Caetano, 
director da Associação de 
Apoio e Assistência Jurídi-
ca às Comunidades, AAA-
JC, defende que a Vale deve 
salvaguardar o direito das 
comunidades. Não existe A 
descreve que AAAJC asses-
sorou a comunidade de 25 de 
Setembro, em Moatize, que 
beneficiou-se do reassenta-
mento urbano. Foi através 

da elaboração de uma peti-
ção dirigida a Ministra dos 
Recursos Minerais e Energia. 
Nessa petição denunciou ir-
regularidades perpetradas 
pela Vale Moçambique no 
processo de reassentamento 
e indemnizações das famílias 
retiradas em Chipanga, zo-
nas abrangidas pelo projec-
to de exploração de carvão 
mineral. Essa petição foi fei-
ta com o conhecimento da 
Assembleia da Republica, 
que prontamente respondeu 
através da carta ref.ª 015/
GPAR/2016, datada de 30 
de Dezembro de 2016 e assi-
nada pela Presidente da As-
sembleia da Republica, Veró-
nica Macamo.
Na sequência do seguimento 
das reivindicações apresen-
tadas pela comunidade de 25 
de Setembro, a empresa Vale 
Moçambique contratou a em-
presa “Pro Air Construções” 
para proceder a reabilitação 
de 10 casas que apresentam 
deficiências notáveis. Contudo, 
até ao momento foram reabili-
tadas apenas 7 casas e o pro-
cesso ficou paralisado devido a 
má qualidade da reabilitação. 
Rui Caetano denuncia que em 
Moatize, entre 2009 e 2011, 
foram reassentadas cerca de 
1365 famílias, cerca de 750 das 
quais foram integradas na co-
munidade de Cateme e outras, 
em número significativo, fo-
ram reassentadas na Unidade 
6 do Bairro 25 de Setembro. 
O reassentamento das famílias 
afectadas pela exploração de 
carvão mineral pela empresa 
Vale Moçambique, sobretudo 
na comunidade de Cateme, é 
tido como a mais visível refe-
rência de um reassentamento 
injusto, inquinado de diversas 
ilegalidades e ofensivo dos di-
reitos fundamentais das comu-
nidades locais. 
Em tempos, a Vale Moçam-
bique, nem aceitava dialogar 
com as comunidades afecta-
das. Mais tarde decidiu man-
ter encontros com as comuni-
dades de Ntchenga e Cancope, 
em consequência da pressão 
exercida por organizações da 
sociedade civil parceiras da 
AAAJC, com destaque espe-
cial para o “Articulação In-
ternacional dos Atingidos pela 
Vale”.

Rui Vasconcelos Caetano, director executivo da AAAJC
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Celebrando 15 anos da ponte 
para os profissionais de sucesso
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Há 15 anos surgia no 
país, a Universidade 
que veio estabelecer   
“a ponte para os pro-

fissionais de sucesso”. 
Trata-se da Universidade Técni-
ca de Moçambique (UDM), que 
emergiu para responder as neces-
sidades do país na área formati-
va, num contexto em que poucas 
se “aventuravam” para lecionar 
cursos de engenharia. 
Introduziu a especialização nos 
cursos que lecciona como forma 
de atender as exigências do mer-
cado, direcionando o estudante 
para o saber o fazer. 
Os números falam por si; a Uni-
versidade começou as suas ac-
tividades em 2003, com dos 62 
estudantes distribuídos em cinco 
curso, ambos ao nível da licen-

A inovação foi preponderante
ciatura. São eles, licenciatura em 
Engenharia de Gestão Ambiental, 
tendo sido a primeira instituição  
a oferecer este curso no país; En-
genharia  em Gestão Industrial. 
Na área das ciências sociais tinha 
a licenciatura em  Administração 
e Gestão bem como a licenciatura 
em Ciências Jurídicas. 
Actualmente conta com 2935 
estudantes dos quais são 48% 
mulheres, distribuídos em três 
faculdades, nomeadamente: Fa-
culdade de Ciências Tecnológicas, 
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Faculdade de Ciências Económi-
cas e Sociais.  
Do total de inscritos, 2.547 fre-
quentam  13 cursos de licenciatu-
ra, 79  no pós graduação, 304 no 
mestrado e 23 no doutoramento. 
O administrador da UDM, Jorge 

Pondeca que faz um balanço po-
sitivo dos 15 anos de existência da 
instituição, explica que, para tor-
nar o projecto em realidade,  foi 
preponderante o papel exercido 
pelo primeiro reitor da instituição 
o Prof Doutor Fernando Ganhão 
que com a sua experiência, sabe-
doria e criatividade deu um valio-

Jorge Pondeca

Mensagem do magnífico Reitor da UDM, Prof Doutor Severino Ngoenha

Fazer mais e melhor
Este ano, nós celebramos os 15 
anos da fundação da UDM. O 
estado moçambicano desde a in-
dependência apostou na massifi-
cação do ensino, dum lado, para 
dar sentido a independência que 
acabávamos de alcançar e doutro, 
porque confiamos no saber e na 
educação como bases para o de-
senvolvimento de Moçambique, 
como aliás fizeram todos países 
do continente desde as indepen-
dências da década 1960. 
 A massificação significou abrir 
escolas a todas crianças de Mo-
çambique em todos os lugares 
onde se encontravam. Essa mas-
sificação do ensino primário foi 
depois seguida duma massifica-
ção a nível secundário. 
Esse processo foi um dos mais 
importantes que Moçambique 
realizou e foi duro, porque depois 
da independência os poucos pro-
fessores formados que nós tínha-
mos, maior parte dos quais eram 
portugueses abandonaram Mo-
çambique.  Então, nós tínhamos 
que massificar sem ter o pessoal 
suficientemente formado para le-
var acabo essa missão. Era uma 
grande aporia e nós tínhamos que 
fazer um milagre e   fizemo-lo o 
milagre. Para isso sacrificamos 
toda uma geração por uma cau-
sa superior. É toda a geração de 
8 de março, na qual todos parti-
cipamos. Fechamos as escolas do 
6º e 7º anos levamos muitos mo-
çambicanos a  abandonar o que 
eram  sonhos individuais deles  
para realizarmos um bem maior, 
um bem colectivo e um bem na-
cional. Mas estes 30 ou 40 anos de 
continua massificação do ensino 
primário e secundário tinha que 
desaguar necessariamente numa 
outra massificação  que era do 
ensino superior. Dum lado para 
satisfazer os desejos individuas 
das pessoas, para realizar os so-
nhos das famílias, mas doutro, 
porque hoje é intrinsecamente 
e indispensável necessário uma 
educação sempre mais forte, sem-
pre mais elevada para satisfazer 
os desafios nacionais de Moçam-
bique no contexto interno, no 

contexto regional, mas também 
no contexto internacional. Como 
aconteceu em 1975 e 1976 Mo-
çambique tinha a necessidade de 
massificar, mas não tinha condi-
ções sozinho como Estado para 
levar acabo esta missão e se justi-
fica que tenham nascido institui-
ções privadas, cujo objectivo não 
era concorrencial ao Estado. 
O objetivo era ajudar o Estado 
numa missão que o Estado não 
conseguia levar acabo sozinho. 
A imergência do ensino superior 
privado tem que ser visto como 
uma colaboração, uma iniciativa 
de privados que visava ajudar o 
Estado a cumprir a sua missão, 
satisfazer as vontades os anseios 
dos indivíduos, das famílias e 
preparar potenciais moçambica-
nos formados a fazer face ao es-
tado actual do desenvolvimento 
em que Moçambique se encontra. 
É neste contexto e neste prospec-
to paradigmático que também 
nasceu a UDM, com uma particu-
laridade, dado que o assento da 
nossa formação foi sempre meti-
do nas humanidades e mais tarde 
com o nascimento da faculdade 
pedagógica, na formação peda-
gógica de professores.  A UDM 
nasce com uma vocação técnica e 
ainda hoje mais de 50% dos nos-
sos estudantes estão ligados ao 

ensino técnico e nós escolhemos 
como disciplinas para esse ensi-
no técnico aquelas matérias que 
respondiam ao estado do desen-
volvimento, da descoberta dos 
recursos, do desafio com que Mo-
çambique estava confrontado. 
Por isso depois das engenharias 
diferentes, nós abrimos cursos 
ligados a questão de energia ou 
e ainda mais recentemente as 
questões de petróleo. Claro que 
dificuldades, temos dificuldades 
de professores formados nessas 
matérias, temos dificuldades de 
material didático, dificuldades de 
laboratório que são extremamen-
te  importantes, mas temos duas 
alternativas: Num momento de 
dificuldade abandonar o barco, 
nesse momento deixar famílias, 
deixar indivíduos ou pensarmos 
que não obstante as dificuldades 
vamos avançar.
Os maiores desafios que nós te-
mos são de sempre sermos os 
melhores, melhores na oferta que 
fazemos aos estudantes, na pre-
paração que nós damos para que 
eles estejam em altura de respon-
der aos desafios nacionais, regio-
nais e internacionais. Por isso, os 
desafios principais são, acolher 
sempre os estudantes que che-
gam, tendo em conta as dificulda-
des que podem trazer na forma-

ção precedente, mas mete-los em 
condições de ultrapassar as difi-
culdades para poderem engrenar 
no sistema do ensino superior. 
Deste modo, o primeiro desafio é 
pedagógico, nós metemos como 
pedagogia de base em tudo aqui-
lo que é nosso ensino, um ensino  
centrado sobre o estudante. Nós 
temos no processo de ensino pro-
fessores que são bons, extraordi-
nários os outros é que são meio 
bons, tem dificuldades, mas por-
quanto o professor possa ser bom 
se o estudante não se aplicar, se 
não for ele o protagonista, quer 
dizer que a transmissão do ensi-
no não vai atingir o objectivo a 
que se propõe. Meter a pedagogia 
centrada no estudante significa 
que o professor torna-se uma es-
pécie de sinaleiro que mostra o 
caminho no qual o condutor do 
autocarro tem que seguir, mas 
que quem conduz o carro é o pró-
prio estudante. 
Esta é a primeira e grande revo-
lução pedagógica que temos que 
introduzir, primeiro para que o 
professor saiba que a função dele 
é ser coach como dizem os anglo 
saxónicos  ou sinaleiro, mas so-
bretudo que o estudante entenda 
que não pode limitar-se a críticas 
externas daquilo que o professor 
sabe e faz ou não sabe ou não faz, 
mas que ele é protagonista prin-
cipal. 
Se você olhar para aquilo que 
aconteceu nos últimos 40 anos, 
nós como professores, até peda-
gogicamente com deficiências, fo-
mos capazes de criar, de produzir, 
de fazer sair pessoas que quando 
saem de Moçambique  e vão para 
fora são completamente competi-
tivas e concorrenciais. Isso acon-
tece exactamente porque o estu-
dante assumiu que o protagonista 
principal do ensino era ele. E isto 
é o que fizemos na escola primária 
e secundária temos que produzir 
nas nossas escolas tendo em con-
ta sempre as deficiências que nós 
temos, por isso mesmo ligado a 
pedagogia e ao estudante nós te-
mos uma formação continua que 
nós fazemos ao nosso corpo pro-

fessorado em duas maneiras: Pri-
meiro, um pouco para responder 
as directivas da Comissão Nacio-
nal de Avaliação e Certificação 
do Ensino Superior (CNAC), nós 
obrigamos todo o nosso professor 
que só tinha uma licenciatura, te-
nha uma formação de mestrado, 
por isso abrimos cursos de forma-
ção. Fizemo-lo com ajuda de pro-
fessores de instituições públicas 
e privadas e também com uma 
colaboração internacional. Em se-
gundo lugar, nós fazemos cursos 
de reciclagem sistemática aos sá-
bados para os nossos professores 
para estejam em altura e com me-
todologias modernas, com ensino 
autovisual, métodos renovados. 
Lutamos pata laboratórios tra-
balhando com laboratórios que 
existem ou tentando comprar até 
com ajuda de empréstimos exter-
nos aquilo que é material didático 
necessário para nossa formação. 
Apostamos na formação de pro-
fessores na melhoria das condi-
ções dos estudantes. 
O objectivo da UDM nos próxi-
mos anos é de estar a altura de 
responder aos desafios pedagó-
gicos internos  da instituição na 
transmissão do conhecimento, é 
preparar os estudante para que 
estejam a altura de participar na 
luta para o desenvolvimento do 
país, na luta pela inserção de Mo-
çambique nos mercados regio-
nais e internacionais, mas ao mes-
mo tempo responder aos desafios 
que as famílias se fazem apostan-
do na formação numa instituição 
como a nossa, para que as condi-
ções de vida delas como famílias 
e dos filhos que eles tem possam 
melhorar sistematicamente. 
Este é o desafio da nossa insti-
tuição, este é o objectivo que nos 
propormos para os próximos 
anos. A UDM está em pleno cres-
cimento, está numa metamorfose 
constante, ela vai mudar sob pon-
to de vista pedagógico no incre-
mento da qualidade da oferta, 
no incremento  dos cursos que 
respondam as necessidades do 
desenvolvimento do país. Nos 
propomos a fazer sempre mais e 
sempre melhor.  

so contributo na implantação dos 
alicerces da Universidade. Desta-
ca a introdução das licenciaturas 
orientadas ao mercado de empre-
go, que no seu entender consti-
tuíam a marca da Universidade. 
Segundo Pondeca, aquele tipo 
de licenciatura permite que o es-
tudante conclua a formação com 
uma determinada especialização. 
Tomou como exemplo o curso de 
Ciencias Jurídicas, para esclarecer 
que o estudante que pretendesse 
seguir a carreira de advogado, 
a partir do quinto semestre era 
submetido a especialização de-
nominada jurídico forense. Cada 
curso foi alvo de reflexão para 
estabelecimento da respectiva es-
pecialização.
“Este modelo foi uma das gran-
des inovações e resolveu um pro-

blema que os graduados tinham. 
Evitámos formar generalistas  
que é o que existe em abundância 
no mercado”, observou. 
Assim, o mercado viu na UDM 
uma instituição que ia ao encon-
tro das exigências do mercado 
para o preenchimento das suas 
necessidades formativas. Ponde-
ca diz reconhecer que o processo 
de ensino e aprendizagem nunca 
é acabado, pelo contrário está em 
continua construção e a pergunta 
que não quer calar é: como é que 
podemos nos constituir numa 
permanente ponte dos profissio-
nais de sucesso?. 
A resposta, de acordo com o ad-
ministrador, tem sido encontrada 
adoptando estratégias, tácticas e 
todo um conjunto de mecanismos 
que concorram para o efeito.  
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Numa altura em 
que o país regis-
ta um boom de 
recursos natu-

rais, o que não tem encon-
trado grandes respostas nas 
instituições de ensino,  os 
cursos das engenharias ( 
faculdade das ciências tec-
nológicas) são os mais pro-
curados na UDM, o que faz 
com que 55% dos 2.935 estu-
dantes inscritos no presen-
te ano académico estejam a 
frequenta-los. Confrontado 
com esta situação o director 
académico da UDM, Augusto da Silva Hun-
guana diz que a sua instituição tem estado na 
vanguarda e ocupa um espaço distinto,  pro-
curando sempre inovar os seus cursos de for-
ma muito peculiar para responder os desafios 
do desenvolvimento do país.
Refere que  nesse processo a instituição procu-
ra sempre antever os problemas e gerar neles 
uma plataforma de oportunidades para ir res-
pondendo a parte dos problemas gerados até 
pelo próprio desenvolvimento.  Prova disso, 
aponta a implementação de cursos híbridos 
logo na sua abertura, destacando os cursos de 
engenharia ambiental e gestão de desastres 
que inicialmente as turmas não tinham mais 
de 10 estudantes ( eram cursos apoiados finan-
ceiramente por outros  mais procurados como 
as da ciências jurídicas), engenharia e gestão 
industrial que de principio não eram percebi-
dos como cursos de engenharia, mas que hoje 
se tornaram em bandeira e tem quadros no 
mercado a resolverem problemas que se julga-
va serem menos importantes.
Hunguana adverte que o ensino não pode 
se resumir aos recursos naturais que tanto se 
fala, isto porque se não forem acompanhados 
ou apoiados por outras áreas podem não ter 
o merecido valor. Fala por exemplo, da neces-
sidade de se reflectir em torno de um novo 
paradigma para os cursos das ciências jurídi-
cas, ou seja, repensar num direito que possa 
também criar mais valias a exploração dos re-
cursos naturais,  a componente logística que 
pode estar associada a exploração dos recur-
sos naturais, a componente social, quando se 
abordarem os processos de reassentamento da 
população que habita no local ou nos limites 

onde estão incorporados esses 
recursos naturais. Deste modo, 
aponta que a UDM está a re-
fletir e desenhar novas formas 
de dar resposta por via dos 
curricula dos cursos, sejam 
eles por orientações que de-
vam ser criados ou pelos pla-
nos temáticos e ou analíticos 
das disciplinas. Avançou que 
a  UDM vai brevemente apro-
var o seu portfólio de linhas 
de investigação e extensão, e 
grande parte dos desafios vão 
poder ter respostas nos vários 
projectos.

No entanto, Hunguana que é também coor-
denador do Gabinete de Gestão de Qualida-
de Pedagógica na UDM, referiu que os cursos 
oferecidos pela instituição são transversais e 
bietápicos, pois no início há uma formação bá-
sica e terminam com uma orientação. Isto visa 
responder ao repto governamental no sentido 
de providenciar cursos que visam alavancar o 
sector produtivo. 
Sublinhou o investimento que a institui-
ção faz na parte final dos planos de estudos 
(currículos), ou seja procurando fazer com o 
estudante tenha ferramentas essenciais que 
lhe permitam ter uma flexibilidade no campo 
profissional. Exemplifica com o curso de licen-
ciatura em engenharia ambiental e gestão de 
desastres que  seguiu essa linha, e hoje colocou 
graduados a trabalharem no campo da agri-
cultura com ferramentas municiadas no curso 
do ambiente.
Entende Hunguana, que a abertura de novos 
cursos está sujeita ao estudo que no momen-
to está sendo feito, cujo objectivo é identificar 
áreas que ainda não estão a ser respondidas 
mas cruciais para o desenvolvimento dos vá-
rios sectores prioritários de Moçambique. 
Disse que o país tem sido ciclicamente assola-
do por desastres ou catástrofes de índole am-
biental que vão criar outros tipos de proble-
mas de âmbito socio cultural e demográfico. 
Nesses casos, prosseguiu,  precisamos casar 
cursos híbridos que resultem de uma com-
binação dos cursos de engenharia com as da 
área económica social e até mesmo jurídica. 
Ao encontrarmos soluções a essas situações 
estaremos a dar respostas as preocupações go-
vernamentais e da sociedade no geral.

Acasalar recursos naturais 
com outros cursos  

A conquista do espaço 
num mercado de ensino 
bastante renhido como 
o nosso leva o seu tem-

po, mas também, é preciso acima 
de tudo saber manter o nome, o 
que exige um permanente exercí-
cio de auto avaliação. A UDM não 
foge a regra, com 1.200 graduados 
(57% mulheres) disponibilizados 
ao mercado, uns assumindo po-
sições de chefia e de lideranças 
outros não, a Universidade tem se 
empenhado na avaliação perma-
nente dos seus formados.  Segun-
do o director académico, Augusto 
da Silva Hunguana, a avaliação 
consiste em duas vias. A Primeira 
reside na autoavaliação dos cur-
sos internamente, onde se afere 
a qualidade por cada indicador 
base e estabelecido no Sistema de 
Gestão de Qualidade Pedagógica 
da UDM. 
O segundo é externo e  passa por 
analisar os relatórios dos estágios 
dos nossos estudantes, e também 
o grau de inserção e performan-

Perfeição é uma constante em construção

ce dos mesmos no mercado de 
emprego. Quando as instituições 
das quais acabam sendo nossas 
parceiras, procuram empregar 
os nossos graduados ou mesmo 
enviar seus colaboradores para se 

formarem na nossa Universidade, 
esta é também uma evidência que 
pode indicar a qualidade dos nos-
sos serviços. Entende Hunguana 
que participação dos estudantes 
da UDM em concursos externos, 

onde alguns acabam  ficando em 
posições de destaque, serve tam-
bém como barómetro de avalia-
ção, sem deixar de lado o facto de 
muitos deles se verem envolvidos 
em projectos inovadores e de em-
preendedorismo.
Um terceiro elemento é que du-
rante o processo de entrevistas 
para os novos ingressos, grande 
parte dos que entram, de acordo 
com director académico vem com 
indicação de um familiar próxi-
mo, colega ou mesmo pelo seu 
serviço. Este sinal  pode estar a 
significar um reconhecimento e 
referência dos nossos serviços em 
termos de qualidade e aceitação. 
Outro indicador que referenciou 
são os acordos institucionais onde 
a instituição recebe o feedback do 
seu processo de ensino e aprendi-
zagem. Não obstante este quadro 
bastante encorajador, Hunguana 
diz não pretender com isto dizer 
que é só um mar de rosas, reco-
nhece que há ainda muitos de-
safios para continuarem a elevar 

a qualidade, tanto mais que este 
processo de preocupação com a 
qualidade é infinito. 
O Conselho Nacional de Avalia-
ção da Qualidade do ensino Su-
perior (CNAQ) tem sido a entida-
de governamental que tem dado 
um grande impulso na cultura da 
qualidade, procurando desenvol-
ver e sistematizar todos baróme-
tros de aferição da qualidade das 
instituições do ensino superior e 
no caso particular, a  UDM.
Assinalou Hunguana que de mo-
mento o Reitor, Professor Severi-
no Ngoenha está a trabalhar num 
projecto que vai fazer com que os 
antigos estudantes da UDM se 
agrupem numa associação per-
tencente a instituição para mate-
rializar projectos científicos so-
ciais e que beneficiem a sociedade 
moçambicana. Neste momento 
está em processo a elaboração dos 
estatutos e parte normativa para 
efeitos de legalização.

Dez anos depois de ter introdu-
zido cursos de licenciatura, a 
Universidade decidiu com-
plementar a sua missão de 

ensino e aprendizagem promovendo a 
extensão e investigação. 
É neste quadro que em 2013, introduziu 
cursos de mestrado, em 2017 o curso de 
doutoramento como forma de promover 
a pesquisa para o desenvolvimento do 
país em diversas frentes. 
A área dos Direitos Humanos, Boa Go-
vernação e Desenvolvimento Economico 
foi eleita para estrear quer o mestrado e 
tem a sua continuação no doutoramento.
Para Luca Bussotti, director dos cursos 
de pós graduação,  tomando como base 
o tempo de existência da Universidade 
julga que a mesma já atingiu a maturida-
de suficiente para apostar em cursos de 
doutoramento. Aclarou que o curso con-
ta com a colaboração de renomados pro-
fessores como a  britânica Teresa Smart e  
o norte americano Joseph Hanlon, para 
além de contar com um acordo especi-
fico com a Universidade italiana de Tor 
Vergata. Afirma que esse acordo permi-
tiu sessões de troca de experiência entre 
as duas instituições em 2017, faltando 
de  momento o intercâmbio entre os es-
tudantes e publicações conjuntas, factos 
para os quais já se está a trabalhar apesar 
da escassez dos recursos. 
Abordando o contributo da academia 
para o desenvolvimento do país na 
componente de investigação, destacou 
o programa Peri-Peri que originou algu-
mas publicações em revistas científicas 
internacionais, cujo ponto mais alto foi a 
difusão da informação sobre o risco rela-
cionado com os desastres naturais, prin-
cipalmente nas províncias de Inhamba-
ne e Sofala, envolvendo vários actores 
sociais e políticos ao nível dos diferentes 
distritos.
É que no âmbito da investigação a acade-
mia tem como objectivo contribuir para 
a criação de uma consciência crítica dos 
problemas e oportunidades do país e da 
região, pelo que dadas as condições cli-
matéricas do nosso país que de forma cí-
clica nos submetem a calamidades a Uni-
versidade entendeu que era pertinente 

Crescer ainda mais

Luca Bussotti

apostar nesta área de modo a elevar 
o nível de raciocínio que contribua 
para adopção de práticas ambiental-
mente saudáveis. 
Para os próximos tempos, a Univer-
sidade projecta a  introdução de um 
curso de ciber segurança. Para Jorge 
Pondeca que avançou que os estudos 
nesse sentido estão numa fase bem 
avançada, justifica a pertinência do 
curso aos desafios com quais o mun-
do das tecnologias de informação e 
comunicação tem confrontado os ci-
dadãos dia após dia. Ressalvar que 
recentemente a rede social facebook 
gerou muita polemica pelo facto de 
se ter violado a privacidade dos in-
ternautas para propaganda política. 
Precisou o administrador da UDM 
que estão a trabalhar neste sentido 
quer internamente quer com outras 
instituições para a construção deste 
curso de ciber segurança. Aponta 
que o curso vai também ao encontro 
da política governamental que tem 
se esforçado em criar legislação para 
promover segurança naquele mun-
do, porque a sua ausência pode ge-
rar consequências cujas proporções 
são desconhecidas. 
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Coube a Faculdade das 
Engenharias da UDM 
organizar o ponta pé 
de saída das comemo-

rações dos 15 anos da institui-
ção, cujas actividades se espera 
que se prolonguem ao longo do 
ano. 
A instituição decidiu juntar o 
útil ao agradável, num dia em 
que para além das festividades 
foi aberto o ano académico, cuja 
oração de sapiência foi proferi-
da pelo Professor Doutor Sér-
gio São Bernardo, com o tema: 
Desafios sociais das universi-
dades: o caso da  Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB), 
uma das  maiores instituições 
públicas de ensino superior do 
Brasil.

Experiências laboratoriais
Num dia inesquecível foram 
promovidas ainda actividades 
desportivas, feira de saúde, de 
livro, gastronómica, teatro, de-
clamação de poesia e música ao 
vivo proporcionada com Rober-
to Isaías que fez vibrar a plateia 
com o seu vasto e rico reper-
tório. Um dos momentos mais 
aguardados foi o da apresenta-
ção pelos estudantes do curso 
de Gestão de Energias Renová-
veis e Recursos Petrolíferos de 
experiencias laboratoriais como 
forma e evidenciar a formação 
que recebem no curso.
Com recursos a laboratórios 
virtuais os estudantes mostra-
ram como se desenrola o pro-
cesso de extração de petróleo 
numa bacia sedimentar.

Com recurso a tecnologia de 
ponta os estudantes exibiram 
as diferentes fases desde a son-
dagem a perfuração do poço, a 
extração do petróleo através do 
separador   trifásico horizontal 
que isola o óleo, gás e água que 
surgem durante o processo de 
extração do petróleo até à sua 
transformação em derivados 
de crude. 
Outra amostra foi a de uma es-
tação de tratamento de águas 
residuais e produção de energia 
a partir de um sistema fotovol-
taico para o abastecimento do-
méstico com destaque para um 
projecto de criação de pintos ou 
para um sistema de irrigação 
de pequena escala. 

A construção de um cam-
pus universitário cons-
titui o principal desa-
fio de momento para 

a instituição que neste momento 
funciona em três edifícios arren-
dados. Enalteceu Jorge Pondeca a 
importância de um campus para 
melhoria dos serviços que a Uni-
versidade presta ao público, mas 
por se tratar de um assunto de 
longo prazo, optou por se con-
centrar nos desafios de médio e 
curto prazo. Falou da necessida-
de de melhorar cada vez mais a 
qualidade do ensino e aprendiza-
gem que deve passar pela criação 
de meios que concorram para o 
efeito. Uma delas é a formação 
do corpo docente que segundo a 
nossa fonte é um desafio do país 
que UDM apanha por tabela. Dis-
se que a sua instituição está envi-
dado esforços nesse sentido, ofe-
recendo cursos de formação para 
docentes universitários. Citou o 
mestrado em Docência e Gestao 
de Ensino Superior leccionado 
na UDM, cuja vocação é  formar 
docentes universitários, que o 
considera  como sendo de capi-
tal importância para alimentar as 
academias do país.
“Ao longo dos 40 anos de inde-
pendência do país houve um 
longo trabalho de formação de 
professores, só que estava diri-
gido para os níveis primário  e 
secundário. O superior foi um 
pouco esquecido e não houve 
um grande trabalho.  Espero que 
o que está fazendo a UDM seja 
uma das contribuições e o Estado 
irá de maneira clara e incisiva le-
var acabo um plano de formação 
mais abrangente”, disse.
Enquanto olha com esperança a 
consolidação da formação do cor-
po docente que constitui um dos 
principais activos no processo de 
ensino e aprendizagem, apontou 
o desafio de aquisição de labora-
tórios que se mostram ser de capi-
tal importância. 
Mas, congratula-se com o nível 
de apetrechamento da UDM em  
laboratórios que também são 
uma componente imprescindí-
vel na melhoria da qualidade do 

Sonhamos com um campus próprio

ensino. Referiu que ano passado 
a Universidade adquiriu um la-
boratório para área das energias 
renováveis destinado aos cursos 
de engenharia e gestão de recur-
sos renováveis e petróleos. Neste 
laboratório o estudante acompa-
nha de forma virtual como é feita 
a exploração daqueles recursos 
de forma sustentável. Mencionou 
ainda a aquisição de um labora-
tório de simulação empresarial 
que permite que os estudantes 
tenham, ainda no decurso da sua 
formação, acesso ao ambiente vir-
tual de criação e exploração de 
um negocio com todas suas com-
ponentes envolvidas.  
 “O nosso objetivo é que a partir 
deste laboratório todo estudante 
tenha a oportunidade de incubar 

o seu negocio ainda na fase da 
formação académica. Trata-se de 
uma espécie de start up.  A simu-
lação  empresarial atende primei-
ramente as necessidades dos cur-
sos de gestão, mas também das 
engenharia e ciências jurídicas 
porque todos eles tem a compo-
nente gestão”, assinalou.

Nos antecipamos a crise
A crise económica e financeira 
que devasta o país desde 2015, 
também teve o seu impacto nas 
instituições de ensino, cuja sus-
tentabilidade depende das pro-
pinas dos estudantes. A UDM diz 
que se antecipou a crise adoptan-
do estratégias que facultassem os 
estudantes o cumprimento das 
suas obrigações.

O administrador da UDM é de 
opinião que a escassez dos recur-
sos sempre existiu, porque mes-
mo nos momentos designados de 
vacas gordas, estudantes houve 
que apresentavam dificuldades 
de honrar com o seus compromis-
sos. Nesta linha de pensamento 
diz que se apostou num diálogo 
permanente e aberto com os es-
tudantes e respectivas famílias  
para que em caso de dificuldades 
em saldar as propinas se aproxi-
massem ao departamento de con-
tabilidade para em conjunto de-
senharem as melhores propostas.
“Cada estudante apresenta o seu 
plano de pagamento que resulta 
de uma reflexão sobre a vida dele 
ou  da restruturação das suas des-
pesas. Na contabilidade há um 
sector que se dedica a atender es-
sas casos, e fazemos um jogo para 
encontrar o ponto de harmonia. 
A negociação é feita tomando em 
conta as necessidades da Univer-
sidade para que se mantenha em 
funcionamento plenamente”, ex-
plicou.
Tendo de seguida apontado que 
casos há de estudantes que em 
situação normal não teriam con-
cluído a formação. Este modelo 
ajudou em parte a manter estu-
dantes durante os pico da crise, 
pois como se sabe ninguém ficou 
imune.   

Estudantes do curso de engenharia

Feira de engenharia

Experiência laboratorial

SUPLEMENTO
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Cocaine intercepted en route to Beira

 According to reports in the South African media, members of the South African Police Service crime 
intelligence and South African Revenue Service on Monday intercepted a suspect at O.R. Tambo 

International Airport in Johannesburg.

Minister bars media 
from inspections
The Mozambican Minister of In-
dustry and Trade, Ragendra de 
Sousa, has suspended key opera-
tions of the National Inspectorate 
of Economic Activities (INAE) 
because they were being accom-
panied by the media.
Speaking to reporters on Wednes-
day, Sousa said “We should not 
take the press on our supervisory 
and inspection activities. This is 
routine government work whi-
ch does not need the presence of 
the media, and so I have ordered 
the suspension of the operation 
because of the way it was being 
conducted”. 
He was referring to “Operation 
Kulaya”, which was specifically 
looking at whether products on 
sale to the public are appropria-
tely labelled, and whether the 
instructions that key foodstuffs 
(such as grains, vegetable oil and 
salt) can only be sold if they are 
fortified with micro-nutrients are 
being obeyed.
The operation was carried out 
not only by INAE, but also had 
the cooperation of the Ministry 
of Health, the National Institute 
of Norms and Quality (INNOQ), 
and municipal authorities.
For many months INAE has 
been undertaking highly publi-
cised inspections which have 
led to the temporary closure of 
many restaurants, bakeries, slau-
ghterhouses and other commer-
cial establishments because of 
gross violations of basic norms of 
hygiene. The presence of the me-
dia, and particularly of television 
crews, has dramatically shown 
the Mozambican public the filthy 
conditions under which food is 
handled in these places.
Now Sousa wants to shut all this 
down, apparently because it vio-
lates the rules of his Ministry.  
“The operation was planned in 
the Ministry, where very specific 
guidelines were drawn up”, he 
said. “But everything we’re seen 
on television, for example, was 
not decided here”.
He questioned the presence at 
INAE inspections, not only of the 
press, but also of the fire brigade 
– although inviting members of 
the body in charge of public sa-
fety to attend inspections seems 
entirely logical. AIM

Mozambique slips down press 
freedom rankings

Mozambique has slipped six 
places in the press freedom 
rankings drawn up every year 
by the international NGO, Re-
porters without Borders (RSF).
Mozambique fell from 93rd posi-
tion in the rankings in the 2017 
RSF index, to 99th in the 2018 
index, published this week. But 
Mozambique’s score, on which 
the rankings are based, is virtu-
ally unchanged – 31.05 in 2017 
and 31.12 in 2018.05.04.
RSF explains that the score is 
compiled from responses by 
experts (media professionals, 
lawyers and sociologists) to a 
questionnaire distributed online 
and translated into 20 langua-
ges, combined with quantitati-
ve data on abuses and violence 
against journalists. A team of 
specialists keeps a tally of all 
known abuses against media ou-

tlets and professionals, relying 
on a network of correspondents 
in 130 countries.
Among the factors that go into 
calculating a country’s score, in 
addition to abuse and violen-
ce, are pluralism in the media, 
media independence, self-cen-
sorship, and the legislative fra-
mework for reporting.
A perfect score would be zero, 
and a few countries in northern 
Europe approach this – Norway 
is top of the index with a sco-
re of 7.63, followed by Sweden 
with 8.31 and Holland, with 
10.01.
At the other end of the index 
are countries whose score ap-
proaches 100, and are regarded 
as hellholes for journalists. As 
usual, North Korea comes bot-
tom of the 180 countries classi-
fied, with a score of 88.87. The 

roll-call of disgrace also includes 
Eritrea (84.24) and Turkmenis-
tan (84.2).
The African country with the 
best score is Ghana (18.41, put-
ting it in 23rd position), follo-
wed by Namibia (20.24, 26th 
place), and South Africa (20.30, 
28th).
Mozambique’s near static score 
means that six countries that 
were below it in the 2017 index, 
improved enough to overtake it. 
They are Tunisia, East Timor, 
Liberia, Kenya, Panama and 
Lebanon.
RSF comments on Mozambi-
que that “At an event marking 
World Press Freedom Day in 
2017, President Filipe Nyusi’s 
government recognized the im-
portance of the role played by 
journalists in promoting demo-
cracy and promised to guaran-
tee a favourable environment 
for the freedom to inform. The 
media nonetheless suffer from a 
lack of resources and training. 
Journalists and media who up-
set the authorities continue to 
be exposed to threats and inti-
midation, with the result that 
self-censorship is widespread, 
especially in rural zones”.
But no Mozambican journa-
lists or other media professio-
nals were killed in 2017, the 
period covered by the latest 
index.AIM

The Mozambican govern-
ment has granted Afonso 
Dhlakama, leader of the 
main opposition party, 
the rebel movement Re-
namo, who died on Thurs-
day, an official funeral. 

The decision emer-
g e d  f r o m  a n 
extraordinary 
meet ing of  the 
Council of Minis-

ters (Cabinet) held on Fri-
day night. 
The government spokesper-
son, the Deputy Minister of 
Culture and Tourism, Ana 
Comoana, gave no details 
of the plans for the fune-
ral, but said that a gover-
nment commission, headed 
by Justice Minister Isaque 
Chande, has been appoin-
ted to discuss all necessary 
support with the Dhlakama 
family and with Renamo.
The official funeral is not 
a favour, but is covered by 
the 2014 law on the rights 
and duties of the leader of 
second most voted party 
(in other words, the leader 
of the opposition, although 
this term is not used). The 
law gives the leader of the 
second party the right to an 
official funeral, with state 
honours.
Comoana  a l s o  announ -
ced that, in order to deal 
with the consequences of 

Dhlakama will receive 
official funeral

Dhlakama’s death, Presi-
dent Filipe Nyusi has pos-
tponed his state visits to 
Norway and Finland.
According to a report in 
the online edition of the in-
dependent daily “O Pais”, 
the Dhlakama family has 
announced that the fune-
ral wi l l  take place next 
Wednesday in Dhlakama’s 
birthplace, Mangunde, in 
Chibabava district, in the 
central province of Sofala. 
Dhlakama’s father is the 
regulo (traditional chief) of 
Mangunde. 
Renamo has so far said no-
thing about who will succe-
ed Dhlakama as President 
of the party. The implica-

tions Dhlakama’s death mi-
ght have for the peace talks 
that he was holding with 
Nyusi are also currently un-
clear. 
The Renamo Political Com-
mission met in Beira on 
Friday and issued a call for 
“calm and courage” to Re-
namo members and to the 
public at large.
Dhlakama’s body was trans-
ported over land from the 
military base in Gorongosa 
district, where the Renamo 
leader had been living sin-
ce late 2015, and arrived in 
Beira before dawn on Friday 
morning. The body is cur-
rently in the morgue at Bei-
ra Central Hospital.AIM
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PME  beneficiam de fundo dos Emirados Árabes Unidos

Cinco de um total de 18 Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, que operam nos sectores agrí-
cola e industrial, preenchem os requisitos para obter financiamento de um fundo dos Emirados Árabes 

Unidos de apoio ao desenvolvimento, anunciou a Confederação das Associações Económicas.

FIDA atribui 120 milhões 
de dólares para pequenos 
produtores agrícolas

O Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) vai doar 120 mi-
lhões de dólares (100 mi-
lhões de euros) a Moçambi-
que para apoio durante sete 
anos a pequenos produtores 
agrícolas, anunciou semana 
passada, em Maputo, aque-
la agência das Nações Uni-
das, citada pela Lusa. 
A verba será aplicada em 
todo o país, na sequência 
de uma primeira iniciativa 
lançada em 2012, o Projec-
to de Desenvolvimento de 
Cadeias de Valores (Pro-
Sul).
O programa “está a ser 
executado muito bem e 
estamos a colocar um di-
nheiro adicional neste novo 
projecto, chamado Procava, 
que vai replicar todas as 
coisas boas do ProSul para 
o país inteiro”, referiu Rob-
son Mutandi, representante 
e director do FIDA em
Moçambique, citado pela 
Agência de Informação de 
Moçambique (AIM).
A FIDA pretende que os 
pequenos produtores agrí-
colas tenham um aumento 
sustentável do rendimento 
a partir do incremento de 
volumes de produção e me-
lhores ligações ao mercado.
O Procava vai intervir em 
três cadeias de valor: hor-
tícola, mandioca e carnes 
vermelhas.
O responsável  do FIDA 
anunciou uma outra doação 
no valor de 50 milhões de 
dólares direccionada para o 
Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, a partir 
de Junho de 2019.

Ragendra de Sousa quer empresas da 
China em Moçambique

Inspecção do Trabalho suspende 6 
tanzanianos ilegais da Nagi Investimentos 

Um total de seis cidadãos es-
trangeiros acabam de ser sus-
pensos pela Inspecção-Geral 
do Trabalho, Delegação da 
Cidade de Maputo, após te-
rem sido encontrados a exer-
cer as suas actividades sem a 
observância das regras esta-
belecidas legalmente em Mo-
çambique sobre essa matéria.
Trata-se de cidadãos de na-
cionalidade tanzaniana que 
tinham sido recrutados ile-
galmente pela empresa trans-
portadora rodoviária Nagí 
Investimentos, para virem 
trabalhar em Moçambique, 
mas sem nenhum documen-
to autorizando nesse sentido, 

pelas autoridades competen-
tes, mais concretamente da 
Administração do Trabalho.
Face à flagrante situação, 
ou seja, a violação da Lei nº 
23/2007, de 1 de Agosto (Lei 
do Trabalho), mais concreta-
mente ao respectivo Regula-
mento aprovado pelo Decreto 
37/2016, de 31 de Dezembro, 
sobre os mecanismos para a 
contratação de mão-de-obra 
estrangeira em Moçambique, 
a empresa Nagí Investimen-
tos será multada, nos termos 
da legislação laboral em vi-
gor, para além da suspensão 
imediata de todos os traba-
lhadores estrangeiros ora sur-

preendidos em situação ilegal 
a exercerem as suas activida-
des.
A descoberta destes traba-
lhadores ilegais aconteceu 
durante uma acção inspec-
tiva levada a cabo em finais 
de Abril passado àquela em-
presa que actua no ramo dos 
transportes rodoviários em 
Moçambique, com carreiras 
inter-provinciais e regionais 
norte-centro e vice-versa.
O recrutamento de trabalha-
dores sem a base legal, por 
parte de algumas empresas, 
tem vindo a preocupar tanto 
o Governo da Cidade de Ma-
puto, como central, através 
do Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, 
razão pela qual tem estado a 
promover palestras e outras 
acções de assessoria, visan-
do a consciencialização das 
empresas sobre a necessi-
dade de observância desta 
obrigatoriedade legal, na 
perspectiva de uma melhor 
organização do mercado la-
boral, inclusive pelo facto 
de algumas dessas contra-
tações não se apresentarem 
incontornáveis para a sua 
efectivação, por se enqua-
drarem fora das balizas es-
tabelecidas pelo mecanismo 
acima referenciado, inclusi-
ve pela própria Lei do Tra-
balho.

Moçambique tem boa 
localização geográfica, 
terreno, população jo-
vem e recursos naturais, 
nomeadamente minerais, 
que são excelentes van-
tagens para as empresas 
da China se estabele-
cerem no país, disse à 
revista Macao o ministro 
da Indústria e Comércio 
Ragendra de Sousa.

Na entrevista à 
Macao, o minis-
tro lembrou ain-
da que há mui-
to espaço para 

novos investidores em Mo-
çambique em sectores produ-
tivos destinados ao mercado 
interno e à exportação, mas 
reafirmou quer a agricultura 
é uma das mais importantes 
áreas de desenvolvimento 
do país e que não pode ser 
esquecida.
Ragendra de Sousa frisou 
que Moçambique está pre-
parado para receber parques 
industriais da China que se 
queiram estabelecer no país, 
mas lembrou que as empre-
sas que vierem para Mo-
çambique “têm de produzir 
para o mercado doméstico 
sem esquecerem o da expor-
tação.”
O ministro recordou que a 
China está num processo de 
transformação e deslocação 

de indústrias e Moçambique 
pode beneficiar dessa estra-
tégia.
“A nossa localização é uma 
mais-valia porque faz de 
Moçambique uma ponte en-
tre a Ásia, o resto da África 
e o mundo”, frisou o minis-
tro Ragendra de Sousa.
Sousa defendeu esta sua 
posição ao afirmar que da 
Ásia para a Europa quem 
não utilizar o Canal de Suez 
tem de passar por Moçam-
bique.
O ministro da Indústria e 
do Comércio lembrou que a 
exploração de gás e de carvão 
pode fazer com que o rendi-
mento per capita da popu-
lação aumente de 400 para 

3000 dólares.
“O facto de existirem reser-
vas de minério de ferro com 
possibilidades de exploração 
nos próximos 150 anos poderá 
permitir que se criem indús-
trias pesadas em Moçambique 
porque teremos energia e gás, 
além do minério”, disse.
Referindo-se à próxima pre-
sença de Moçambique na Fei-
ra Internacional de Macau em 
Outubro deste ano, Ragendra 
de Sousa disse que o objectivo 
“é mostrar o que temos e in-
ternacionalizar cada vez mais 
a nossa economia de modo a 
que os empresários moçam-
bicanos possam fazer parce-
rias e negócios.” 

Macauhub
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Cotur premiada melhor agência de viagens 
pela Turkish Airlines

PUBLICIDADE

A Empresa Nacional moçam-
bicana de Hidrocarbonetos 
(ENH) contratou terça-feira as 
companhias Lazard Frères SAS 
e Lion’s Head Global Partners 
para angariar dois mil milhões 
de dólares que serão aplicados 
em dois projectos de exploração 
de gás natural na bacia do Ro-
vuma, norte de Moçambique. 
Em entrevista à agência finan-
ceira Bloomberg,  o presidente 
do Conselho de Administração 
da ENH, Omar Mithá, adian-
tou que a empresa vai iniciar 
neste mês os contactos com 
os potenciais investidores ao 
abrigo de várias reuniões a se-
rem realizadas na Ásia, Médio 
Oriente e África do Sul, tendo 

acrescentado que este capital é 
“extremamente urgente”.
A Lazard Frères SAS vai pres-
tar aconselhamento no que se 
refere ao projecto Área 4, que 
está a ser desenvolvido pela ita-
liana ENI; a Lion’s Head Glo-
bal Partners no projecto Área 
1, operado pelo grupo norte-
-americano Anadarko Petro-
leum; e a ENH irá ainda con-
tratar o banco francês Société 
Générale para este último pro-
jecto.
A companhia petrolífera mo-
çambicana tem uma participa-
ção de 10 por cento no projecto 
operado pelo grupo ENI e de 
15 por cento no projecto da 
Anadarko Petroleum.

ENH prevê angariar dois mil milhões de 
dólares para projectos de gás

A Cotur, maioria agência 
de viagens moçambicana, 
foi, há dias, distinguida  
como a melhor em solo 
pátrio pela Turkish Airli-
nes. A premiação acon-
teceu em Maputo, numa 
cerimónia organizada para 
o efeito.

O reconhecimento 
da Cotur resulta 
do desempenho 
referente ao ano 
de 2017, essen-

cialmente medido pelo número 
de viagens tratadas.
A ligação de Moçambique com 
o Mundo, através da companhia 
turca, que acontece desde 2015, 
torna a Turkish Airlines na se-
gunda companhia aérea europeia 
a assegurar as viagens. 
Até 2015, a portuguesa TAP era 
a única companhia com ligações 
directas entre Moçambique e a 
Europa, uma vez que as Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM) 

permaneciam na lista negra das 
companhias impedidas por Bru-
xelas de sobrevoar o espaço eu-
ropeu.
 “Este prémio é sem dúvidas um 
reconhecimento à nossa dedi-
cação, esforço e trabalho árdua 
da equipa e dos diferentes de-
partamentos da Cotur”, frisou  
Muhammad Abdullah, director 
executivo da COTUR.
Abdullah salientou ainda que “os 
prémios nos deixam satisfeitos, 
mas também  motivados para 
servir cada vez melhor os nossos 
clientes”. 
A  COTUR foi recentemente  

galardoada pela Transportado-
ra Aérea de Portugal (TAP), 
companhia portuguesa de ban-
deira, cujo prémio surge no 
âmbito da primeira edição dos 
“TAP Awards” que decorreu 
nas caves da Real Companhia 
Velha, em Vila Nova de Gaia, 
Portugal.
Depois de ter sido reconheci-
da pela South Africa Airways 
como melhor agência para 
África Austral, desta vez, a 
COTUR elevou o nome de 
Moçambique no ramo do tu-
rismo, ao ser distinguido como 
maior agência da TAP para 

o continente africano, ten-
do o prémio sido entregue a 
Muhammad Abdullah.
A COTUR expressa o compro-
misso de continuar o processo 
de melhoria de prestação de 
serviços, tendo o Noor-Moma-

de, Presidente do Conselho de 
Administração da Cotur, refe-
rido que a instituição já ven-
ceu vários prémios, mas que 
ser reconhecido à nível conti-
nental é um orgulho para Mo-
çambique.
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MagazinadasTexto: Alfredo Langa
Fotos: António Nhangumbe

Ganhamos no campo e 
no convívio...
Os trabalhadores da Malala Holding, mesmo com a crise económica 
que resiste pertencer ao passado, confraternizaram pela passagem 
do Dia Internacional do Trabalhador, o 1° de Maio. A data, que 
também é de reflexão sobre os direitos dos trabalhadores, mereceu 
uma celebração especial, embora uma parte dos colegas da Malala 
Holding, proprietária do jornal MAGAZINE Independente, não esteve 
presente porque a empresa não pode parar. Naquele dia, a equipa de 
futebol da Malala Holdings,  logo pela manha, deu o gosto no pé, com 
uma grande partida de futebol.
Por motivos de excesso de peso e lesões, a equipa esteve desfalcada. Não 
equiparam, o PCA, Director  e o Editor do MAGAZINE Independente. Mas 
em futebol só dá falta quem não está. A Malala FC ganhou por 5-3 a uma 
formação mista de residentes próximos ao Estádio da Machava, município da 
Matola. Já pela tarde, com a chuvinha a baptizar o dia, também ganhou-se no 
tacho da boa gastronomia moçambicana, e não só. A dupla Nilton Cumbe e 
António Nhangumbe registou os bons momentos de alegria dos trabalhadores 
da Malala Holding...     
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Aniversariantes

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com ou jornalmagazineinde@gmail.com

Hoje, queremos trans-
mitir com alegria 
a pura e sincera 
amizade, manifes-
tando a gratidão 
que temos pelas 
coisas boas que 
fizeste durante 
anos. Sem dúv-
ida, és a pessoa 
que sempre com-
partilhamos contigo 
na comunicação social, 
coisas boas por isso, queremos agradecer-
te e mostrar-te o como é bom participar 
no teu aniversário. Parabéns. De colegas.

O tempo voa quando 
somos felizes, pois 
hoje estás com-
pletando mais 
um aniversário. 
Mas o que im-
porta mesmo é 
que continues 
essa pessoa que 
não ti cansas de 
enfrentar dificul-
dades. Por esta oca-
sião nada melhor dizer 
para que desfrutes o teu dia, dos abraços 
que todos que ti rodeia e que o teu coração 
se encha de alegria e ilusão. Para que essa 
data fique na memória de todos.

Hoje, é dia de grande 
festa e de recorda-
ção de todas as 
e m o ç õ e s  q u e 
se  viveu por 
todo esse tem-
po. Uma nova 
história, está 
preste a ser con-
tada e completar 
a tua felicidade, 
numa amizade in-
finita que surgiu. O an-
iversário, na vida de alguém, é sempre 
um marco importante. Parabéns.

Um ciclo está se fechan-
do, espero que tenhas 
alegria, aprendiza-
gem e lindos episó-
dios para guardar 
na galeria das re-
cordações. Desejo 
que hoje comeces, 
da melhor forma, 
mais um ano de vida. 
Comemorar um an-
iversário é motivo para 
muita alegria e gratidão, 
não só para quem aniversaria, mas 
também para todos que a amam.

Sandra 

Goncalves 

Sandra, podermos comemorar 
o teu aniversário, o teu sor-
riso é tudo o que precisamos 
para sermos felizes e sabe-
mos que enquanto tiver-
mos isso, somos capazes 
de enfrentar qualquer 
tempestade, porque a 
nossa relação como co-
legas nos cria forças para 
tudo. O teu bem-estar e a tua 
felicidade são os nossos objec-
tivos principais na vida, porque 
queremos ver-te bem. Feliz aniversário.

Vim aqui para “curtir” o 
teu dia! E Desejo diver-
sos “likes” em todos 
os momentos da tua 
vida! Muita saúde, 
muito amor, mui-
tas alegrias, risos, 
momentos de triste-
zas com muito apoio 
de pessoas amadas 
e sucesso em tudo o 
que tu colocares as tuas 
energias. Feliz Aniversário! De António.

Tass sitoe 

Ana

A cada hora que passar não 
a conte pelos ponteiros de 
relógio, mas sim, pelo 
pulsar do teu coração. 
Aprecie o teu jardim 
pelas flores, nunca 
pelas folhas caídas. 
Viva cada minuto da 
tua vida como se fosse 
o viver eternamente. Ao 
longo da tua existência 
conte a tua idade pelos ami-
gos que conquistas e nunca 
pelos anos que vives. 

Sei que estou longe, 
mas neste verso 
tu vais receber 
meus  para-
b é n s .  N ã o 
importa a dis-
tância, o meu 
carrinho por 
ti vai naveg-
ar pela rede só 
para te dizer Fe-
liz Aniversário! Es- tou 
aqui e tu aí, mas eu não me esqueci 
deste dia maravilhoso. Viva de forma 
profunda o que a vida tem de bom 
para te oferecer. Felicidades! De 
António. 

Lurdes

Amaral 

Manuel 

Amiro 



20 Magazine independente Terça-feira   |  08 de Maio 2018 

cultura
Marcelo Panguana publica “Os Peregrinos da Palavra”

Será publicado nesta terça-feira, na 82ª Feira do livro Minerva, em Maputo, o livro denominado “Os 
Peregrinos da Palavra” do autor Marcelo Panguana, Os escritores, nas longas conversas que desfilam 

neste livro, partilham as suas ideias, inquietações, debitam propostas, sonham uma sociedade cultural e 
socialmente mais justa.

Bento Sitoe lança 
Dicionário Português - 
Changana

Será lançado, amanhã no Centro 
Cultural Português, o Dicionário 
Português – Changana, da auto-
ria do Professor Bento Sitoe, sob 
a chancela da Texto Editores. A 
apresentação da obra será feita 
pelo Professor Armindo Ngunga, 
vice-ministro da Educação e De-
senvolvimento Humano. 
Depois do Dicionário Changana-
-Português, publicado em 1996, 
este é o primeiro Dicionário Por-
tuguês-Changana produzido por 
um falante nativo de Changana.
O Dicionário Português-Changa-
na, resultado da pesquisa na área 
de Lexicografia bilingue, levou 
quase duas décadas a compilar, 
num trabalho que envolveu 4 
pesquisadores dirigidos pelo seu 
autor e 36 falantes nativos de 
Changana espalhados pelo ter-
ritório nacional onde a língua é 
maioritariamente falada, nomea-
damente as províncias de Mapu-
to e Gaza. 
O Dicionário Português-Chan-
gana tenta conciliar diversos ob-
jectivos, nomeadamente ao for-
necer o falante de Português os 
meios necessários para exprimir 
em Changana, oralmente ou por 
escrito, algo que tenha formula-
do em Português, e vice-versa e 
fornecer ao falante de Changana 
os meios necessários para com-
preender o que ouve ou lê em 
Português e vice-versa.
Deste modo, para ajudar os 
falantes nativos de Changana 
no sentido de produzirem tex-
tos em Português, o dicionário 
integra frases ilustrativas com 
a respectiva tradução. Como o 
dicionário visa também os não 
falantes de Changana na com-
preensão e produção de textos 
em Changana, para além dos 
significados e/ou definições, 
faz uso combinado de glosas, 
rótulos e frases ilustrativas do 
emprego das palavras em estu-
do.
Estudantes e professores da 
Educação Bilingue e da Forma-
ção de Professores, jornalistas e 
escritores, tradutores e outros 
profissionais de língua, investi-
gadores que lidam com textos 
nestas línguas, bem como o 
público em geral, reclamam 
este tipo de Dicionário. 

Xiquitsi celebra cinco anos de 
existência com cinco concertos 

PUBLICIDADE

A Associação para o Desenvol-
vimento Cultural  Kulungwana 
inicia, a partir de amanhã com o 
término agendado para o final de 
semana, a temporada de Música 
clássica Xiquitsi 2018, como forma 
de abrilhantar. O concerto conta-
rá com artistas de outros países.

Adelina Pinto

A directora artística, Kika 
Materula disse que os 
cinco anos do Xiquitsi 
transformaram a vida 
musical do País à medida 

em que o projecto foi contribuindo for-
temente para formação de compositores 
e realização de concertos inéditos com 
músicos tradicionais com orquestra clás-
sica. “Formamos uma orquestra juvenil 
e temos hoje, inclusive, uma orquestra 
infantil experimental e um coro”. 
Foram vários os concertos organizados 
neste país, não só no âmbito da Tem-
porada de Música Clássica como a con-
vite de várias empresas e instituições. 
Os cinco anos do Xiquitsi é um sinal 
de muito crescimento, aprendizado e 
vitórias. Foi um sonho, tomar a músi-
ca clássica nacional em realidade e que 
hoje tornou se uma realidade”, defendeu 
Materula.
“Sem esse apoio, não poderíamos estar 
a trazer os músicos que têm estado a 
performar os nossos alunos e não con-
seguiríamos sequer apoiar os alunos 
com as aulas e não teríamos os espaços 
e instrumentos para as lições”, disse a 
artista.
Um momentos que marcaram a história 
do Xiquitsi e do País nos últimos anos 
foi a criação da orquestração da música 
nacional. Nisso, o projecto fez música 

com vários autores da praça, 
como os irmãos Willy e Aní-

bal, Banda Kakana, Gabriel 
Chiau, Hortêncio Langa e 
sem descartar a linda voz 
da Xixel. No mesmo espíri-
to criativo, Xiquitsi orques-
trou  músicas de grandes 
escritores moçambicanos e 
de língua portuguesa: Pau-
lina Chiziane e Mia Couto, 
e usou a voz de Calane da 
Silva para cantar poesia.
O Xiquitsi tem, neste mo-
mento, cerca de 200 alunos, 
distribuídos entre os naipes 
(grupos) de violino, vio-
la, violoncelo, contrabaixo, 
obué, clarinete e percussão. 
Tem também uma classe que 
abriu este ano, em parceria 
com a banda Timbila Mu-

zimba, que está a leccionar 
os alunos, com um professor 
moçambicano radicado em 
Portugal, Aldovino Mun-
guambe.
Materula garante que pelo 
projecto tem passado vários 
alunos de diferentes bairros e 
tem alcançado toda a cidade 
de Maputo.
A série de Maio, para além 
de celebrar os cinco anos do 
projecto, vai dedicar momen-
to musical ao Maestro José 
António Abreu, por ser fun-
dador do projecto que inspira 
o Xiquitsi em Moçambique. 
Como forma de celebrar os 
cinco anos, Xiquitsi promete 
realizar cinco concertos. 
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 COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

A BOLSA DE MERCADORIAS DE MOÇAMBIQUE (BMM) informa a 

todas entidades públicas e privadas, camponeses e comerciantes individuais, 

associações de camponeses e o público em geral que possui uma lista de par-

ceiros interessados em adquirir os seguintes produtos agrícolas:

1. MILHO

2. SOJA

3. GERGELIM

4. FEIJÃO MANTEIGA

5. FEIJÃO CATARINA

6. FEIJÃO BOER

Neste contexto, todos aqueles que tiverem os produtos acima descritos em 

quantidades iguais ou superiores a 50 TONELADAS, que pretendam vender,  

poderão entrar em contacto com a BMM através dos seguintes contactos:

Telefone: +258 84 4405665 ou pelo  +258 84 6174249  - Direcção de Negó-

cios, Estudos e Estatística.

Email geral: nmanjate@bmm.co.mz

                      cmassingue@bmm.co.mz

                      bmmcompras@gmail.com

PUBLICIDADE
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Abdul Omar afastado do Têxtil do Púnguè 
Abdul Omar escolhido ainda este ano para treinar o Têxtil do Púnguè, na presente época e com o objectivo 
conduzir a equipa ao Moçambola 2019, foi afastado do comando técnico por alegada indisciplina e agitação 

dos jogadores para uma greve.desporto

Mambas a caminho da 
COSAFA-2019

A África do Sul acolhe, de 27 
de Maio a 6 Junho, o torneio 
regional COSAFA-2018 e a se-
leção de Moçambique (Mam-
bas) ficou inserida no grupo 
“A”, juntamente com Mada-
gáscar, Seychelles e Comores.
O primeiro adversário dos 
Mambas, treinados por Abel 
Xavier, é a selecção do Ma-
dagáscar, a 27 de Maio, para 
dois dias depois medir forças 
com as Comores, terminando 
a primeira fase defrontando as 
Seychelles, no dia 31.
Com este torneio os Mambas 
vão se preparando para os jo-
gos de qualificações que se avi-
zinham.
Entretanto, os Mambas, que 
deveriam receber a Guiné-Bis-
sau e a Namíbia em Março, na 
dupla jornada, só vão defron-
tar os guineenses em Setem-
bro, nomeadamente entre 3 a 
11, em Maputo, a contar para 
a segunda jornada.
A terceira e a quarta jornada 
serão disputados no mês de 
Outubro, sendo que a terceira 
será entre os 8 a 11 de Outu-
bro e a quarta jornada de 12 
a 16 do mesmo mês. Nesta 
jornada os Mambas terão pela 
frente a Namíbia, nomeada-
mente, em Maputo e Windho-
ek.
O ano de 2018 termina com a 
quinta jornada, marcada para 
a semana de 12 a 20 de No-
vembro, na qual o combinado 
nacional vai disputar a partida 
diante da Zâmbia, em Mapu-
to.
São alterações que de uma ou 
de outra forma vão implicar 
a alteração do calendário das 
selecções nacionais, relativa-
mente aos seus compromis-
sos, oficiais como particulares, 
inicialmente agendados para 
2018, uma vez que os jogos 
das selecções para este ano já 
terminaram.
Recorde-se que a esta altura, 
após a disputa da primeira 
jornada, Moçambique e Gui-
né-Bissau lideram o grupo 
K de qualificação ao CAN-
2019, após vitórias diante da 
Zâmbia e Namíbia, respecti-
vamente.

Ferroviário de Maputo cada vez 
mais líder no Moçambola 

Desporto motorizado atrai 
munícipes na Matola

A equipa do Ferroviário 
de Maputo é líder isola-
do do Moçambola, com 
dezoito pontos, fruto de 
uma grande vitória diante 
do Costa do Sol, por uma 
bola a zero. A presente 
jornada não contou com 
a partida da UDS e Liga 
Desportiva de Maputo, 
uma vez que a primeira 
encontra-se a disputar a 
taça CAF.

Alfredo Langa     

O Moçambola 
está cada vez 
mais ao rubro 
com resultados 
a cada jornada 

surpreendentes e electrizantes. 
No arranque da 8ª jornada o 
Ferroviário de Maputo venceu o 
Costa do Sol, por uma bola sem 
resposta, assumindo por comple-
to a liderança da prova com 18 
pontos. 
Na presente jornada não tivemos 
a partida entre a UDS e Liga 
Desportiva de Maputo. A UDS 
encontra-se a disputar a Taça 
CAF.   
Nas partidas de Domingo, ti-
vemos um grande resultado. O 
Desportivo de Nacala bateu o 
Ferroviário de Nacala, por 4-1, 
tornando-se o resultado mais gor-
do do certame. O 1° de Maio de 
Quelimane recebeu e perdeu com 

Decorreu no pretérito sá-
bado,  no espaço do Es-
t á d i o  d a  Machava ,  n o 
Munic ípio da Matola,  a 
primeira edição do despor-
to motorizado, cujo objec-
tivo visa incentivar os jo-
vens a abraçar a referida 
modalidade.
Um público estimado em 
cerca de 1000 espectadores 
entre crianças e adultos foi 
testemunhar o roncar dos 
motores.
O evento evolveu 40 pilo-
tos dentre eles estavam os 
nomes sonantes da praça 
desportiva. Na classifica-
ção final, Zein Hussen es-
teve em primeiro lugar, 
seguindo Zenil Satar e Fa-

rid Cassamo como terceiro 

classificado.
Segundo Vance Massinga, 
sócio da Associação Ma-

tola Motor Clube, a ideia 
visa incentivar o desporto 
motor izada no País .  Os 
desafios foram vários, pri-
meiro a questão da logísti-
ca, preparação das banca-
das, acesso a viaturas para 
dar os pilotos.  
O vencedor da prova Zein 
Hussen mostrou-se satis-
feito pelo primeiro lugar, 
prometendo mais trabalho.
Por seu turno, o presidente 
do Município da Matola, 
Calisto Cossa, enalteceu o 
evento tendo dito que “ é 

uma boa iniciativa do des-
porto motorizado”. 

António Nhangumbe 

o Chibuto FC, por 0-1, enquanto 
que o Maxaquene teve um bom 

resultado na fuga a despromoção, 
tendo recebido e vencido a ENH 

de Vilankulos, por 2-0.O Sporting 
de Nampula empatou com o Fer-
roviário da Beira a uma bola. A 
equipa candidata a sensação da 
prova a UP de Manica ganhou o 
Ferroviário de Nampula, por 3-2. 
Assim ficou a classificação: Fer-
roviário de Maputo (18 pontos). 
Clube do Chibuto (15); UD Son-
go (menos um jogo) 13 pontos; 
Textáfrica do Chimoio (13); Fer-
roviário de Nampula (12); Ferro-
viário da Beira (12);
Liga Desportiva de Maputo (me-
nos um jogo) 11 pontos; UP Ma-
nica( 11). Maxaquene (9); Costa 
do Sol (9); Desportivo de Nacala 
(8); Ferroviário de Nacala (8); 
ENH de Vilankulo (8); Incomá-
ti de Xinavane (8); 1º de Maio 
de Quelimane (7) e Sporting de 
Nampula(6) pontos.

Zein Hussen, vencedor
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antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inham-
bane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM Nampula, Domingo 
das 18.00horas às 19.00horas e em todo o mundo no site: 
www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco 

A condução distraída ultrapassa o risco da condução em estado de embriaguês, como a principal 
preocupação de segurança dos utentes na estrada.
 Isso deixa governos, seguradoras e pais em busca de uma cura!
Uma pesquisa recente nos EUA, envolvendo mais de 700 motoristas, revela que 63% dos 
entrevistados tem mais medo de motoristas distraídos na estrada do que dos motoristas in-
toxicados (37%). 
Além disso, apesar da preocupação com o aumento da condução distraída, as descobertas 
mostram que as leis e os procedimentos na actualidade, não estão motivando os consumidores 
a conter esse comportamento de risco e enfrentar a crise com alguma solução preventiva eficaz.
Esta pesquisa também descobriu que 75% dos motoristas vêem outros motoristas usando seus 
telefones enquanto dirigiam todos os dias.
Enquanto 45% vêem distracções de telefone na estrada várias vezes por dia.
“Estes números ilustram a gravidade da epidemia de condução distraída e destacam a necessidade 
urgente de uma nova abordagem. 
Importa combater a condução distraída através da tecnologia e dos incentivos ao consumidor 
para motivar a modificação do comportamento “, ...diz Sam Madden, co-fundador e cientista-
chefe da Cambridge Mobile Telematics.
Quando perguntado sobre como reduzir o uso do telefone durante a condução, os entrevistados 
dizem que as leis contra o uso de celulares dão menos incentivo (39%). 
Há também uma maior motivação porque os motoristas recebem descontos de fornecedores 
de seguros (79%).
 Alternativamente, recebem recompensas como cartões-presente ou promoções (59%).
As tecnologias de telemática de smartphone podem permitir monitorar e relatar o comportamento 
de condução de risco, incluindo o uso de telefones durante a condução. 
Assim, enquanto os smartphones podem realmente fazer parte do problema de condução 
distraído, eles também são parte da solução.
 Destaca-se a necessidade urgente de novas abordagens para combater a condução distraída 
através da tecnologia e incentivos ao consumidor para motivar a modificação do comportamento.
 Outros principais achados da pesquisa incluem:
Compartilhar hábitos de condução e desempenho com familiares e amigos é uma motivação 
maior para melhorar os hábitos de condução seguros para 60% dos motoristas.
Chamadas telefónicas (32%), mensagens de texto (30%) e navegação (27%) são algumas das prin-
cipais distrações de drivers na pesquisa. Supera apenas a distracção de outros passageiros (44%).
Em nossa opinião técnica, por ora, e salvo melhores indicadores sempre em estudo, o recurso 
a uma intensa e regular Formação Avançada Preventiva, Defensiva e Especializada, ajuda 
a minimizar estes críticos comportamentos dos Condutores, enquanto somos consumidores 
exagerados em abuso dos dispositivos electrónicos de comunicação durante a condução!
Da autoria do Sr. Eng. Carlos Sousa

Leia se faz favor: Realizou-se no passado dia 06 de Maio de 2018, a 1ª Prova do Campeonato 
de Drag Racing ATCM 2018, no Autódromo do ATCM, que contou com a seguinte classificação: 

DISTRAIDOS VS. CONDUTORES 
ALCOOLIZADOS

Afonso Dhlakama tinha 
paixão pelo desporto

Na semana passada, caiu 
como bomba a notícia da 
morte de Afonso Dhlakama, 
histórico líder da Renamo. 
Tinha 65 anos. Informa-
ções que circulam  indicam 
que  o líder da Renamo terá 
morrido na serra da Goron-
gosa, na província de Sofala, 
em Moçambique, vítima de 
uma “crise de diabetes” . A 
secção desportiva do MA-
GAZINE Independente re-
corda  o lado desportivo de 
Afonso Dhlakama, que mar-
cou o País e a nata despor-

tiva.  Ora vejamos: em 2015 
o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, ofereceu 10 mil 
meticais ao histórico clube de 
Moçambique, o Desportivo 
de Maputo, na cidade de 
Quelimane, depois da vitó-
ria conquistada diante do 
Ferroviário local por 1-0. 
Foi um gesto que marcou 
a muitos adeptos desporti-
vos do País, em particular 
a raça alvi negra. Naquele 
exacto momento, o Despor-
tivo de Maputo, atravessa-
va uma crise financeira.  O 

valor oferecido pelo líder 
da Renamo, foi bem aco-
lhido, uma vez que na al-
tura o técnico principal, 
Dário Monteiro, disse que 
os jogadores estavam a al-
guns meses sem ver a cor 
dos seus ordenados. Coube 
ao médio Carlitos, agora a 
jogar no Ferroviário de Na-
cala, na altura era o mais 
velho do plantel, receber o 
valor das mãos do líder do 
maior partido da oposição. 
Descanse em paz líder! 

Alfredo Langa

Afonso Dhlakama oferecendo dinheiro aos jogadores do desportivo

O presidente da Federação 
Moçambicana de xadrez, 
FMX, Domingos Langa, foi 
convidado para compor a 
Comissão  de Apelo no cam-
peonato Africano de xadrez a 
ter lugar na Zâmbia, em Li-

vingston, de 12 a 22 de Maio 
do presente ano.
A delegação moçambica-
na será chefiada pelo vice-
-presidente para as finan-
ças, Adilson Ferrão. No 
grande evento de xadrez 

africano, Moçambique far-
-se-á, representar com os 
dois melhores xadrezistas 
da actualidade, Donaldo 
Paiva e Vânia Vilhete. Am-
bos,  campeões nacionais 
de 2017.

Domingos Langa na Comissão 
de Apelo na Zâmbia

Legenda: Domingos Langa, presidente da FMX
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Barulho entre sócios no Benfica de 
Nampula chega ao Tribunal

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

A direcção do Benfica 
de Nampula remeteu 
uma providência caute-
lar ao Tribunal Judicial 
da Cidade de Nampula, 
contra um grupo de só-
cios que querem Abdul 
Hanane fora do clube, 
pelo que, num prazo de 
oito dias, deverá pro-
var em tribunal, se, de 
facto, tem legitimidade 
e são sócios para con-
vocar uma assembleia 
geral.

Alfredo Langa

Ainda não há 
paz no Ben-
fica de Nam-
pula. A massa 
associativa 

e simpatizantes do clube 
exigem a realização da As-
sembleia Ordinária para 
eleição do novo corpo di-
rectivo da colectividade. 
Um grupo que se identi-
ficou como sócios do clu-
be, encabeçado por João 
Baptista, diz querer ver o 
clube a voltar aos tempos 

de glória e acusam o presi-
dente Abdul Hanane de ter 
transformado o clube em 
propriedade pessoal.
 Os mesmos que se iden-
tificam como sócios e sim-
patizantes do Benfica de 
Nampula reuniram-se re-
centemente mais uma vez 
para concertar posições a 
volta das suas reivindica-
ções.
Dizem se insatisfeitos com 

a prestação do clube e de-
fendem a realização de 
uma assembleia para elei-
ção do novo corpo directi-
vo da colectividade.
O actual presidente do 
Benfica de Nampula, Ab-
dul Hanane, em curta en-
trevista com o MAGA-
ZINE Independente, em 
Nampula, reagiu afirman-
do que “ esse grupo lide-
rado, por João Baptista, 

não é sócio do Benfica de 
Nampula, não pagam co-
tas à 12 anos. 
Acrescentou que “ neste 
momento, o Benfica de 
Nampula remeteu uma 
providência cautelar no 
Tribunal Judicial da Ci-
dade de Nampula, onde 
esses ditos sócios, deve-
rão provar se de facto 
tem legit imidade para 
convocar assembleia. O 

que eu sei é quem deve 
fazer é o nosso presidente 
da mesa. Na secretária do 
clube não entrou nenhum 
documento a so l i c i tar 
AG”.
O presidente Abdul Ha-
nane avança que “estou 
disponível a deixar o car-
go. Mas de forma legal e 
esses não sócios que estão 
a fazer confusão, pelo que 
vão nos indemnizar por 
difamação, insultos. Até 
nos chamarem de ladrões. 
Eles tentaram enviaram 
cartas para o Governador 
de Nampula e à Direcção 
da Juventude e Desportos 
de Nampula, mas estes 
dois organismos reme-
teram a esses não sócios 
para resolver no espaço 
geográfico do clube. Ago-
ra, eles não tem meio le-
gal, apostam em criar ba-
rulho e desestabilização. 
Nós aguardamos o posi-
cionamento do tribunal”.    
Entretanto, o Benfica de 
Nampula é um dos mais 
antigos e representativos 
clubes, não só de Nam-
pula, mas da região Nor-
te do País. E este ano 
cedeu alguns jogadores 
para reforçar o Sporting 
de Nampula, que está a 
disputar o Moçambola da 
presente época. 

Abdul Hanane, o contestado presidente do Benfica de Nampula

PUBLICIDADE

Importação & Exportação, Especializado em Material Informático, Escritório e Didáctico
Av. Ahmed Sekou- Touré n° 1078 D R/C Telefax: 21-313615 / 82-3450322/ 843102870

Email: svs.lda@gmail.com/ sitoesamuelvasco@hotmail.com
NUIT: 400126240, Maputo - Moçambique

S.V.S de Moçambique, LdaS.V.S de Moçambique. 
Importação│Participações│Holding


