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“Este Governo deve ser mais comu-
nicativo com o povo. Os membros 
deste Governo devem encarar 
o acesso à informação como um 
direito de cidadania consagrado 
na Constituição e na lei. A nossa 
acção deve estar alicerçada nos 
mais altos princípios da ética gov-
ernativa, como a transparência, a 
integridade, o primado da lei, a im-
parcialidade, a equidade e a justiça 
social” – Filipe Nyusi, Presidente 
da República de Moçambique; In: 
“Discurso de Tomada de Posse 
do Primeiro-Ministro, Ministros e 
Vice-Ministros”, proferido a 19 de 
Janeiro de 2015.

Café amargo

o

Gilles Cistac
(1961-2015)
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A 
imagem do corpo en-
sanguentado de um ca-
tedrático moçambicano 
estatelado no alcatrão 

quente da Eduardo Mondlane 

correu mundo na terça-feira. Mes-

mo antes de o seu corpo ferido de 

morte ter sido removido para o 

hospital.

Para consumo interno, é como se o 

seu corpo tivesse sido lançado junto 

ao granito dos degraus do gabinete 

do Presidente Nyusi. Os ingredien-

tes factuais, aqueles que estão para 

já acessíveis, assentam como uma 

luva na teoria da conspiração.

Gilles Cistac, ainda em vida, ar-

gumentou a constitucionalidade 

de um Estado descentralizado. O 

que não agradou objectivamente à 

Comissão Política(CP) do Partido 

Frelimo, e, por arrastamento aos 

mastins de serviço que nos últimos 

anos cumprem um vai-vém ritual 

entre a sede do Comité Central , 

as redacções da comunicação so-

cial pública e os seus satélites. Por 

“delito de opinião”, Cistac foi van-

dalizado, foi “decapitado” ao nível 

mais torpe e mesquinho por um 

“jihadismo”  em desespero de causa. 

Pôs-se em dúvida o seu conheci-

mento constitucional, a sua nacio-

nalidade adquirida. Até a raça foi 

Um pacote armadilhado para Nyusi
atirada à praça pública. Quando se 

compara Nyusi a Raúl Domingos, 

com as devidas distâncias históricas 

no que toca ao negociador-chefe da 

Renamo, evidenciam-se quão pro-

fundas são as frustrações e o lamber 

de feridas pelos corredores frios do 

prédio branco da antiga Rua Perei-

ra do Lago. Afinal, as recompensas 

quedaram-se num vice, um asses-

sor, o responsável por uma institui-

ção inconsequente e um encontro 

para apaziguamento dos ânimos. 

Muito pouco para meses e meses 

de poeiras e noites mal dormidas 

no país profundo, caquis “Banana 

Republic” e bonezinhos a condizer, 

moldando à imagem do chefe um 

país que, mesmo com eleições in-

quinadas, mostrou estar longe das 

maquinações de George Orwell e 

do mais maquiavélico assessor da 

pátria de Kim Il Sung.

As “regiões autónomas” e a esqui-

zofrenia da CP produziram o de-

sejado efeito Pavlov nas desmora-

lizadas hostes dos escribas a soldo. 

Afinal foram anos recentes de labor 

intenso, a começar pela desmonta-

gem de “intocáveis” no movimento 

de libertação como Marcelino dos 

Santos, Jorge Rebelo, Oscar Mon-

teiro, Sérgio Vieira. Mesmo Graça 

Machel e Joaquim Chissano não 

escaparam a violentas estocadas 

porque contrariavam a ordem do-

minante. Luisa Diogo fica para um 

“estudo de caso” à parte. Se Mar-

celino e Vieira foram enxovalhados 

pela medida grande, quem é o tal 

de Cistac, de sotaque gaulês, aspi-

rante ao Tribunal Africano dos Di-

reitos Humanos e à nossa nacional 

comissão de eleições?

O desvario permitido e incentivado 

acumulou, não tiros mas autênticas 

rajadas de Kalashnikov sob uma 

instituição que carrega a responsa-

bilidade histórica de ter levado os 

moçambicanos ao limiar da liberta-

ção e da independência. E as raja-

das permitem as colagens abusivas.

A tudo isso, e até ver, é omissa a 

intervenção de Nyusi. Assim sen-

do, por que é que o corpo de Cistac 

tem que ser arremessado às esca-

darias da Presidência? Por que tem 

que ser ele a pagar a factura?

Aí, revela-se a parte complementar 

da teoria conspirativa. Se Nyusi não 

tivesse ido ao encontro de Dhlaka-

ma, se não tivesse mostrado cor-

dialidade, se não lhe tivesse dado 

asas para enviar ao parlamento 

uma proposta de descentralização 

territorial, não teria havido a “sub-
versão” Cistac por via televisão, não 
teria que se mandar uma parte da 
CP para as províncias para tentar 
apagar os discursos incendiários do 
líder da Renamo. Se…
Com 47 dias de governação, Nyusi 
não merece, não merecia este cená-
rio, não merecia o rebobinar do pe-
sadelo Cardoso que se abateu sob a 
governação Chissano. Nem sequer 
merece o comunicado intimidató-
rio e snaspiano emitido esta quar-
ta-feira pela CP do partido político 
que detém o poder, tentando calar 
tudo e todos em nome de uma falsa 
unidade de propósitos. Ele que vin-
cou  liberdade e a diferença numa 
notável intervenção depois de ser 

investido com a mão sobre a Cons-

tituição. 

Embora a história a Frelimo tenha 

vários episódios de facas pelas cos-

tas e cartas-bomba, a última coisa 

que Nyusi não precisava mesmo era 

esta encomenda armadilhada.

Por Fernando Lima

 Com 47 dias de governação, Nyusi não merece, não merecia este cenário, não 
merecia o rebobinar do pesadelo Cardoso que se abateu sob a governação 

Chissano.

Frangoulis preocupado com o mau 

arranque das investigações

O académico e antigo director da 

Policia de Investigação Criminal 

(PIC), ao nível da cidade de Ma-

puto, António Frangoulis, conside-

ra que houve um mau arranque do 

processo de investigação no assas-

sinato do constitucionalista Gilles 

Cistac. 

De acordo com Frangoulis, uma 

visão preliminar mostra que o es-

paço de tempo que brigada da PIC 

isolou o local (ndr: estimado em 15 

minutos) pode não ter sido sufi-

ciente para colher o máximo pos-

sível de dados, rumo a uma investi-

gação séria cujo objectivo é mostrar 

resultados o mais rápido possível.

Prossegue o antigo director da 

PIC, afirmando que as informações 

avançadas pela Policia segundo as 

quais Cistac foi assassinado por 

quatro indivíduos, dos quais três são 

de raça negra e um de raça bran-

ca, tido como executor principal, 

mostram de imediato a pretensão 

policial de querer ocultar algo, para 

dar a entender que Cistac estava 

mergulhado em negócios ilícitos ou 

tratar-se de um crime passional.

Contudo, aponta que o tempo vai 

se encarregar de dizer a verdade, 

mostrando as suas reais capacidade 

em apresentar os autores morais e 

materiais do caso e não limitar-se 

somente a fazer o que faz com os 

casos de raptos, em que apresenta 

somente os executores e nunca os 

mandantes.

Segundo Frangoulis, mesmo as-

sim, a Polícia tem um bom ponto 

de partida para investigar este cri-

me, bastando para tal recorrer ao 

passado histórico da vitima, a sua 

conduta, os que inquietava e os que 

agradava. 

Entende Frangoulis que não cons-

titui nenhuma duvida que o assun-

to das regiões autónomas é que fez 

o copo transbordar, para a tomada 

de uma decisão emocional e muito 

mal concebida face à realidade do 

país. 

Pelo que, considera ser um bom 

passo para a Polícia parar de nos 

apresentar bodes expiatórios, de um 

branco que atirou à queima roupa . 

Por outro lado, diz que esta acção 

constitui uma afronta e desafio ao 

discurso do Presidente da Repú-

blica (PR), Filipe Nyusi tanto na 

tomada de posse bem como na 

abertura do ano judicial, quando 

apelou ao cometimento da Polícia 

no combate ao crime organizado 

e ainda quando desafiou os titula-

res das pastas para terem coragem 

de operarem mudanças profundas 

como a única via para responder 

aos desafios colocados.

O docente universitário classifica 

este acto como sendo um desafio ao  

projecto político de Nyusi, ou ten-

tativa de uma ala em  fragiliza-lo, 

porque há pessoas com poder mas 

com escola russa na mente. 

Deste modo, considera que o PR 

deve fazer tudo o que estiver ao seu 

alcance para resgatar a sua legitimi-

dade política que está muito belis-

cada com esta situação e imprimir 

uma nova dinâmica.

G40 deve ser ouvido 

O antigo director da PIC diz que 

num Estado normal, o famigerado 

G40 não pode ficar fora do proces-

so das audições com vista a apurar 

autores morais deste crime. Estes 

indivíduos manifestaram publica-

mente nos órgãos de comunicação 

do sector publico, o seu ódio e le-

varam a cabo campanhas racistas 

contra a figura do professor Cistac.

Conta ainda Frangoulis que o G40 

até avançou com uma proposta de 

expulsão de Cistac do país como 

forma de se livrar da sua maneira 

de pensar e de ver aquilo que tantos 

cultores de direito não conseguiam 

enxergar.  

Assim, considera que é preciso 

apurar as reais motivações daquele 

grupo que tudo faz para instigar o 

regionalismo, tribalismo e racismo 

no país e se possível serem respon-

sabilizados.  

(A.N)

Embaixada dos Estados 
Unidos 
A embaixada dos Estados Unidos 

condenou o violento assassinato do 

Professor Gilles Cistac, afirmando que 

o Constitucionalista ensinou gerações 

de estudantes de direito, contribuindo 

desta forma para o desenvolvimento 

democrático de Moçambique.   Ape-

lou o Governo para conduzir uma in-

vestigação exaustiva e transparente e 

assegure que os responsáveis por este 

crime hediondo compareçam perante 

à justiça. 

Apelou as autoridades moçambicanas 

a respeitarem as liberdades e o pensa-

mento dos cidadãos.

Município de Quelimane
O Conselho Municipal da Cidade de 

Quelimane manifestou o mais pro-

fundo sentido de repúdio pelo desu-

mano e sanguinário baleamento con-

tra o jurista e constitucionalista Gilles 

Cistac, afirmando que nos momentos 

mais turbulentos da afirmação como 

munícipes da Cidade de Quelimane, o 

Professor Gilles Cistac amparou juri-

dicamente o edil da cidade de Queli-

mane quando ofereceu-se a advoga-lo 

em favor da aprovação do Plano de 

Actividades e Orçamento Municipal. 

O município de Quelimane diz que 

em vida Cistac emprestou a sociedade 

moçambicana o seu sentido mais ele-

vado de honestidade, intelectualidade 

e verdade científica e a acção macabra 

orquestrada e executada para balear de 

forma rude o Professor Cistac consti-

tui um profundo atentado ao Estado 

de Direito Democrático constitucio-

nalmente consagrado, assim como 

revela um enorme perigo em que, no 

início deste mandato, começam a ser 

ameaçadas as liberdades políticas, de 

expressão e de imprensa, que consti-

tuem os pilares de qualquer estado 

civilizado que Moçambique compro-

meteu-se em consolida-lo.  

Laurindos Saraiva 
Para o jurista Jorge Saraiva, homens 

como Professor Cistac são a linha que 

alimenta o tecido do conhecimento 

jurídico em Moçambique e sem dúvi-

das, foi o mais alto sacerdote guardião 

do templo acadêmico jurídico que 

Moçambique conheceu, o seu pensa-

mento crítico científico, continuará a 

ser uma chama que queima, e uma for-

ça que vai dar sentido, às nossas vidas.  

Saraiva diz que raramente encontra-

remos pessoas que nos fazem sentir 

profundamente a sua própria huma-

nidade. 

Misa Moçambique
O MISA-Moçambique diz que rece-

beu com choque e incredulidade a no-

tícia anunciando a morte inesperada 

do Prof. Gilles Cistac, vítima de bale-

amento a sangue frio por um grupo de 

malfeitores desconhecidos.

Segundo o MISA, Cistac, um acadé-

mico com intervenções de vulto no 

debate público nacional, foi morto 

devido às suas opiniões, expressas nos 

debates ora em curso no país, susci-

tados pela crise política pós-eleitoral.

Frisa que Gilles Cistac destacou-se 

pelo seu contributo intelectual para 

o processo da democracia e de apro-

fundamento do Estado de Direito em 

Moçambique. Com as suas interven-

ções públicas, o malogrado notabili-

zou-se pela sua intransigente defesa 

pelo respeito à verdade constitucional 

e pela observância dos Direitos Fun-

damentais dos cidadãos. 

Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos 
A Comissão Nacional dos Diretos 

Humanos (CNDH)diz que foi com 

muito pesar que tomou o conheci-

mento do assassinato do Professor 

Gilles Cistac..

Para a CNDH Gilles Cistac, notável 

académico, advogado e forte activista 

dos Direitos Humanos, foi um acér-

rimo defensor do Estado de Direito 

Democrático, das liberdades individu-

ais e dos direitos dos cidadãos e exorta 

aos órgãos públicos competentes, que 

investiguem os contornos envolvidos 

no assassinato e esclareçam o crime, 

com vista a punir exemplarmente os 

seus perpetradores.

Universidade Nova de 
Lisboa
Para a direcção da Universidade Nova 

de Lisboa, a morte do professor Gilles 

Cistac  foi uma perda irreparável para 

a Faculdade de Direito da Universi-

dade Eduardo Mondlane e deixa em 

todos os que com ele trabalharam uma 

profunda saudade.

Diz que o Prof. Gilles Cistac contri-

buiu positivamente no reforço das re-

lações de cooperação com a Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa. 

O seu desaparecimento representa, 

por isso, também uma perda para esta 

Escola.

Afonso Dhlakama prome-
te vingança 
“Fez a interpretação da lei dizendo até 

que seriam autarquias de nível supe-

rior em relação às autarquias existen-

tes no país. E ele fazia esta interpre-

tação não como membro da Renamo, 

mas como académico.   Muita coisa 

fez, a favor deste povo sem saber que 

teria um destino desagradável como 

este. África é assim. Por isso quere-

mos trabalhar para nos vingarmos da 

morte daquele senhor (Gilles Cistac). 

O povo vai se vingar. Os radicais da 

Frelimo decidiram matar, pensando 

que este povo irá ficar desmoraliza-

do, o Dhlakama irá ficar desmorali-

zado. Mas estes radicais da Frelimo 

estão enganados. A  partir de hoje, 

a partir deste momento que estou a 

falar, poderei declarar se será ou não 

importante meter na Assembleia da 

República o ante-projecto da autono-

mização. Não há duvidas que aqueles 

que tem assassinado advogados em 

Moçambique, foram os mesmos que 

assassinaram aquele senhor que esta-

va, na minha opinião, a contribuir para 

o desenvolvimento humano, o desen-

volvimento político, o aprofundamen-

to da democracia em Moçambique”.

França condena e garante 
apoio à família 
“A Embaixada da França na Re-

pública de Moçambique exprime a 

sua   tristeza e condena o assassinato 

do Professor Gilles CISTAC, de na-

cionalidade moçambicana e francesa, 

ocorrido na Terça-feira dia 3 de Mar-

ço de 2015 em Maputo. 

Nestes momentos difíceis, a preocu-

pação da Embaixada está direccio-

nada antes de tudo para a filha do 

Professor Gilles CISTAC e para os 

seus Pais, aos quais apresenta as suas 
condolências. A Embaixada deseja 
garantir-lhes o seu apoio e simpatia 
nestes instantes dramáticos.
O Professor Gilles CISTAC escolheu 
viver em Moçambique há muitos anos 
e tinha adquirido a nacionalidade mo-
çambicana, prova do seu apego a este 
país e ao seu povo. Ele contribuiu com 
todos os seus conhecimentos jurídi-
cos para várias gerações de estudantes 
moçambicanos e era respeitado no 
meio académico moçambicano pelo 
seu saber.
A Embaixada da França formula o 
voto para que o inquérito policial seja 
efectuado rapidamente, que os culpa-
dos sejam detidos e levados à justiça 
e reafirma a sua confiança nas insti-
tuições moçambicanas para atingirem 
nos melhores prazos esse resultado”.

Nyusi diz que foi um “acto 
macabro”
“O Professor Gilles Cistac é uma fi-
gura incontornável na nossa socieda-
de. O governo, reunido em mais uma 
sessão, considera que este acto é ma-
cabro e, por isso, condena a violência e 
instruiu o Ministério do Interior para 
continuar as persecuções com vista 
a neutralizar, neutralizar no sentido 
de capturar os actores deste acto, ao 
mesmo tempo espera e aguarda que 
os autores sejam encontrados para que 

exemplarmente sejam punidos. É um 

acto que não tem explicação na nossa 

sociedade” – António Gaspar, conse-

lheiro presidencial para a área política 

e comunicação social. 

Condolências
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Uma semana antes do seu bárbaro 
assassinato, Gilles Cistac, conce-
deu uma entrevista ao SAVANA 
onde queixou-se do crescimento 

dos níveis de intolerância.   

Para Cistac,  o estágio em que as coisas che-
garam mostra que atingimos um nível de 
intolerância bastante preocupante. Cistac 
disse que estamos a viver intolerância em 
várias vertentes, desde política, académica e 
até rácica.
“Há um grupo de pessoas que a todo cus-
to tentam matar a democracia, a liberdade 
de opinião e de pensamento através de 
discursos racistas e descriminarias. Como 
moçambicanos devemos estar atentos a es-
tes discursos porque perigam a democracia”, 
disse para depois acrescentar que “temos que 
contrariar este movimento que está a tentar 
destruir o convívio colectivo tentando pôr 
em causa a liberdade”.
O constitucionalista sublinhou que é penoso 
que pessoas que defendem a união de Esta-
do publicamente, venham depois promover 
a divisão desse mesmo Estado através de 
promoção de práticas discriminatórias.         
Continuou referindo que há um compor-
tamento visando dividir os moçambicanos.
Essas pessoas, que apelidou de criminosos, 
lançam ideias discriminatórias com vista a 
confundir a opinião pública, criar confusão 
e desconfianças entre as pessoas e por fim 
criar divisionismo.
Para tal, este grupo procura a todo custo 
buscar bodes expiatórios para encontrar 
culpados na confusão que eles próprios fo-
mentam. 
Na mesma entrevista Cistac disse que não 
temia pela sua integridade física porque é 
uma pessoa honesta e sem nada a escon-
der. Todas suas opiniões eram do domínio 
público e as suas investigações académicas 
estavam todas publicadas em livros.
Acrescentou que o esquema de tentar limitar 
a sua liberdade de pensamento, académica e 
de expressão estava muito abaixo do capital 
símbolo que as mesmas ideias transmitem a 
sociedade. 
Referiu que não era oportuno indicar nomes 
mas, o grupo que fomenta intolerância era 
bastante forte. 
“Não vou avançar nomes mas depois da 
investigação do ministério, esses criminosos 
serão expostos em público. O MP deverá 
desmantelar esta rede mostrando as caras, 
as organizações que financiam este tipo de 
actos bem como as respectivas motivações 
porque na minha optica é um atentado a 
democracia.

Queixa crime 
O debate em torno de dois centros de poder 
no seio do partido no poder bem como da 
reacção da Comissão Política da Frelimo, 
após os encontros entre o Presidente da Re-
pública (PR), Filipe Nyusi e o Presidente da 
Renamo, Afonso Dhlakama, assim como 
as questão da regiões autónomas terá sido o 
polo da questão. 
Depois do constitucionalista e académico 
Gilles Cistac ter vindo ao público referir 
que as exigências da Renamo, de governar 
as províncias onde saiu vencedor nas eleições 
de 15 de Outubro, bem formuladas, podem 
ter enquadramento legal, várias opiniões fo-
ram lançadas em ataque ao jurista.
Nas redes sociais foram publicados vários 
textos acusando o académico de estar a ins-
tigar a violência, divisão do país para além de 
distorcer o direito. 
No meio dos ataques, o mais grave, de acor-
do com o ofendido, foi quando, um cidadão, 
identificado nas redes sociais, pela alcunha 
de Calado Calachinicov publicou um texto 
acusando Cistac de ter obtido a nacionali-
dade moçambicana de forma fraudulenta 
e por vias corruptas e de estar a fomentar a 
divisão do país para obter ganhos obscuros.
Segundo Gilles Cistac, os escritos deste 
facebookeiro constituem um verdadeiro 
atentado a honra e ao seu bom nome pelo 
que optou por avançar pela via judicial para 
exigir a reposição dos danos. 

“Os níveis de intolerância são insuportáveis”
Gilles Cistac na última entrevista que concedeu SAVANA

Em declarações ao SAVANA Gilles Cistac 
referiu que as acusações de Calachinicov 
constituem o ponto mais alto da intolerância 
bem como da violação dos direitos funda-
mentais. 
“Dos mesmos comentaristas já senti sinais 
de intolerância política, académica e até do 
racismo. Ignorei-os, agora aparecem acusar-
-me de prática de actos criminosos. Acho 
que já basta. Tenho que agir. Não posso ad-
mitir que esse grupo de criminosos continue 
a manchar o meu nome. Vou avançar com 
uma queixa crime junto  Procuradoria”, de-
sabafou.
Gilles Cistac diz que exprimiu sua opinião 

convencido que estava numa sociedade de-
mocrática onde o debate de ideias é um acto 
salutar e que contribua para a fortificação do 
sistema democrático. Porém, foi com algum 
espanto que, em vez das pessoas usarem 
também argumentos jurídicos e académicos 
para rebater a sua tese optaram por injúrias e 
descriminação racial.
“Esses comportamentos são um atentado 
a democracia e a construção de um Estado 
de Direito Democrático pelo que devem ser 
desencorajados na medida em que estão a 
pôr em causa os direitos fundamentais dos 
cidadãos como a liberdade de opinião, de 
expressão bem como ao pensamento acadé-

mica”, advertiu.
Gilles Cistac diz que vive e trabalha em Mo-
çambique desde 1993.
Durante 22 anos serviu o Estado moçam-
bicano em várias vertentes. Foi assessor de 
Aguiar Mazula quando dirigia o Ministério 
de Administração Estatal e mais tarde no 
Ministério da Defesa Nacional, do Mi-
nistro de Turismo, Fernando Sumbana, do 
Tribunal o Administrativo assim como da 
Assembleia da República.
“Contribuiu grandemente na organização 
do sistema administrativo moçambicano 
bem como na formação de juristas moçam-
bicanos. Posso afirmar com toda certeza que 

não há nenhuma província ou universidade 
que não tenha um jurista que não tenha 
contado com a minha formação académica”.
Reconhecendo que o autor da acusação usa 
nome emprestado, o nosso entrevistado re-
feriu que o Ministério Público tem técnicas 
apropriados para a investigação e confia nas 
suas capacidades.
Cistac diz que há uma necessidade urgente 
de desmantelar essas redes porque através de 
intrigas procuram enfraquecer o Estado e 
criar certa confusão entre as pessoas.
Gilles Cistac diz que a acusação é grave pelo 
que vai pedir ao Ministério Público para que 
pune exemplarmente os infractores. 
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Quem tem medo do pensamento autónomo?

“Primeiro insultaram-no pelas 
suas ideias, chamaram-lhe no-
mes, depois duvidaram até da 
sua formação e especialidade 

académica, mesmo com a produção 

intelectual que deixa um inegável 

registo do seu conhecimento como 

jurisconsulto e agora retiraram-lhe o 

direito à vida. Se isso não é um país 

mergulhado em trevas e barbárie, 

então me digam o que é. Descanse 

em paz, colega e compatriota Giles 

Cistac.”

As palavras, assim simples como 

translúcidas são de um académico, 

vertical, frontal e íntegro. São de José 

Jaime Macuane, que tal como Gilles 

Cistac orienta a sua vida por valores 

e princípios para uma ética e praxis 

pública cada vez mais rarefeitas na at-

mosfera pensante Moçambicana: da 

honestidade intelectual, da liberdade 

do pensamento com ciência, num 

tempo em que a propaganda a soldo 

de um regime senil de ideologia e em 

menopausa de ideais difundem uma 

doxa gravemente grávida de intole-

rância.

Os templários guardiões 
da Moçambicanidade de 
Gema
Aquelas palavras são a mais sincera 

crónica de um crime que nos últimos 

anos tem sido praticado em directo, 

nos canais de televisão, nos jornais e 

na rádio pública acolitados ao poder. 

Se multiplicarmos as ideias e pensa-

mentos plurais e diferentes que ha-

bitam nas mentes descolonizadas e 

libertadas deste país, havemos de re-

gistar aquele crime em directo como 

um genocídio praticado contra o Es-

tado de Direito e Democrático. 

Aquelas palavras de José Jaime Macu-

ane foram escritas no mesmo fórum 

onde o constitucionalista foi alvo, em 

sede primário, do assassínio de carác-

ter: o Facebook. Rede cibersocial na 

qual todas as virtudes e vicissitudes de 

uma sociedade democrática, aberta e 

livre são magnificadas, o Facebook é a 

Professor Catedrático de Direito 

como Gilles Cistac, foi a única figura 

ligada ao regime que se fez presente 

ao HCM, para se solidarizar com a 

família e correligionários de Cistac. 

Waty é político, intelectual e aca-

démico com posições públicas mui-

tas vezes diversas da do assassinado 

constitucionalista. É o elogio da di-

ferença!

Um daqueles advogados, seguidor 

das peugadas de Cistac nas discipli-

nas de direito administrativo e cons-

titucional, avançou com uma inte-

ressante explicação deste fenómeno. 

“Não passam de insectos!”. Insectos 

sem cérebro cuja única ciência que 

conhecem é a de matar.

Cães de reserva, sem 
dono? 
Quentin Tarantino, realizador de 

cinema norte-americano cultor de 

policiais onde jorra muito sangue e 

abundam gangsters cuja razão de ser 

é matar ou morrer, talvez os conside-

rasse Reservoir Dogs. São Cães de 

Reserva ou, em bom rigor, Cães de 

Aluguer, que se reproduzem de época 

em época e são chamados ao activo, 

quando o regime que seus donos 

defendem se acha questionado por 

incómodos como Carlos Cardoso e 

Siba-Siba Macuácua, Orlando José 

e Gilles Cistac. São cães de aluguer, 

cheios de raça como os multicolores 

cães de Quentin Tarantino em Re-

servoir Dogs. 

O que representam, afinal, estes 

cães de aluguer? Eles representam o 

medo, prestam tributo ao medo da 

diferença, são contra o pensamento 

com ciência de que Gilles Cistac era 

cultor, representam uma identidade 

assassina da alteridade e da diferença, 

estão possuídos de medo do pensa-

mento autónomo e autonomizante 

das mentes e das atitudes do povo. 

O que pretendem estes cães de raça, 

cães de caça? Pretendem difundir 

medo que lhes infunde o exercício 

da liberdade de pensamento, de ex-

pressão de um pensamento crítico ao 

Status Quo. Pretendem instituir “um 

retrocesso civilizacional atroz”, como 

diz Gilberto Correia, o combativo 

ex-Bastonário da Ordem dos Advo-

gados. 

Será que querem promover o segun-

do encerramento da Faculdade de 

Direito da UEM, onde Gilles Cistac 

era um dos principais responsáveis 

pela área científica? Encerrar a Fa-

culdade de Direito não requer de-

creto ou ordem de quem de direito, é 

só matar a liberdade de pensamento, 

basta matar a ciência, carece apenas 

de promover a autocensura, algemar 

as consciências. “Encerrar” a Faculda-

de de Direito é encerrar a liberdade 

académica e colonizar as mentes pelo 

Império ditatorial do Medo.   

Será que querem sequestrar a inicia-

tiva do Presidente Filipe Nyusi? Se 

os mandatos democráticos de Chis-

sano foram manchados de sangue de 

Cardoso e Siba-Siba e o mandato de 

Guebuza viu suas mãos serem sujas 

pelo sangue de Orlando José, por que 

não promover um baptismo de san-

gue a Filipe Nyusi e avisar que não 

pretendem um Presidente Autónomo 

do velho poder enlaçado entre o gan-

gsterismo e a Nomenklatura? 

Mas, afinal de contas, quem são os 

donos destes cães? 

assembleia popular onde indivíduos e 

grupos patrocinados pelos Ayatollahs 

do regime em indisfarçável estado de 

emergência acusam, insultam, des-

qualificam e estigmatizam o pensa-

mento livremente expresso contra 

todas as ortodoxias.

São indivíduos mascarados, que sob o 

manto de falsas identidades como as 

de Abel Mabuko, Pregadori du Di-

zertu, Mahembas Simango, Calado 

Calachnikov destilam todo o fel con-

tra aqueles que eles elegeram como 

inimigos da ditosa Unidade Nacional 

e da genuína Moçambicanidade de 

que se arvoram templários guardiões.

São indivíduos que sob a protecção 

institucionalizada em jornais cozi-

nheiros, serventes e mendigos da 

grande mesa do poder multiplicam-

-se em pseudónimos quais Mirla das 

Dores, Luís Orlando Sadina, Jossias 

Maluleque entre vários outros e que 

em nome de uma pretensa naciona-

lidade genuína utilizam o argumento 

da pigmentação da pele, da naturali-

dade e do nativismo, para angariar fa-

langes de apoio na sua cruzada contra 

a opinião diferente, contra o pensa-

mento esclarecedor e desmistificador 

dos seus dogmas.   

Os OVNIs do ciberespaço
Camarada dos tele-evangelistas do 

regime publicamente denunciados 

como G40, Calado Calachnikov é 

a identidade encapuçada a partir da 

qual se premiu o gatilho do assassí-

nio de carácter de Gilles Cistac e de 

outros mais cidadãos moçambicanos 

cujos pecados originais são a cor da 

pele mais clara, o pensamento con-

trário ao do regime e a coragem de 

expressar esse pensamento sem medo 

de qualquer represália.

É sintomático que Calado seja o 

nome próprio e Kalachnikov (como 

a arma soviética símbolo da nossa 

bandeira) o apelido de um dos OV-

NIs (Objectos Voadores Não Identi-

ficáveis) que os Ayatollahs do regime 

deram licença para navegarem como 

supernovas pelo ciberespaço das re-

des sociais.

Autêntica vuvuzela que pretende 

ensurdecer ouvidos limpos pelo co-

tonete da tolerância e calar vozes 

dissonantes do coro bajulador do es-

tabelecimento, Calado Kalachnikov 

fez do Facebook arma para o lincha-

mento de Gilles Cistac. 

Calado Kalachnikov ou o(s) 

cobarde(s) que se escondem por de-

trás desta falsa identidade aprende-

ram da escola de Adolf Hitler e do 

Nacional Socialismo Germânico  que 

a propaganda é uma arma poderosa. 

Acto contínuo, fizeram do Facebook 

e do WhatsApp instrumentos letais 

de incitamento à solução final, segui-

da a preceito por um presumível ban-

do dos quatro ainda a monte. 

Mas, afinal, o que são Calado Calach-

nikov, Jossias Maluleque, Mahembas 

Simango, Abel Mabuko, Pregadori 

du Dizertu, Mirla das Dores, Luís 

Orlando Sadina e o bando dos quatro 

que premiram do gatilho final?

No dia em que foi assassinado Gilles 

Cistac, reuniram-se espontaneamen-

te no pátio do Hospital Central de 

Maputo vários advogados, juristas 

e activistas dos direitos humanos, 

pensadores independentes e tribu-

tários do espírito de ciência e crítico 

característico de Gilles Cistac. Nota 

de rodapé: Teodoro Andrade Waty, 

O 
académico e antigo 
director da Policia de 
Investigação Criminal 
(PIC), ao nível da ci-

dade de Maputo, António Fran-

goulis, considera que houve um 

mau arranque do processo de 

investigação no assassinato do 

constitucionalista Gilles Cistac. 

De acordo com Frangoulis, uma 

visão preliminar mostra que o es-

paço de tempo que brigada da PIC 

isolou o local (ndr: estimado em 15 

minutos) pode não ter sido sufi-

ciente para colher o máximo pos-

sível de dados, rumo a uma investi-

gação séria cujo objectivo é mostrar 

resultados o mais rápido possível.

Prossegue o antigo director da 

PIC, afirmando que as informa-

ções avançadas pela Policia segun-

do as quais Cistac foi assassinado 

por quatro indivíduos, dos quais 

três são de raça negra e um de 

raça branca, tido como executor 

principal, mostram de imediato a 

pretensão policial de querer ocultar 

algo, para dar a entender que Cis-

tac estava mergulhado em negócios 

ilícitos ou tratar-se de um crime 

passional.

Contudo, aponta que o tempo vai 

se encarregar de dizer a verdade, 

mostrando as suas reais capacidade 

em apresentar os autores morais e 

materiais do caso e não limitar-se 

somente a fazer o que faz com os 

casos de raptos, em que apresenta 

somente os executores e nunca os 

mandantes.

Segundo Frangoulis, mesmo as-

sim, a Polícia tem um bom ponto 

de partida para investigar este cri-

me, bastando para tal recorrer ao 

passado histórico da vitima, a sua 

conduta, os que inquietava e os que 

agradava. 

Entende Frangoulis que não cons-

titui nenhuma duvida que o assun-

to das regiões autónomas é que fez 

o copo transbordar, para a tomada 

de uma decisão emocional e muito 

mal concebida face à realidade do 

país. 

Pelo que, considera ser um bom 

passo para a Polícia parar de nos 

apresentar bodes expiatórios, de 

um branco que atirou à queima 

roupa . 

Por outro lado, diz que esta acção 

constitui uma afronta e desafio 

ao discurso do Presidente da Re-

pública (PR), Filipe Nyusi tanto 

na tomada de posse bem como na 

abertura do ano judicial, quando 

apelou ao cometimento da Polícia 

no combate ao crime organizado 

e ainda quando desafiou os titula-

res das pastas para terem coragem 

de operarem mudanças profundas 

como a única via para responder 

aos desafios colocados.

O docente universitário classifica 

este acto como sendo um desafio 

ao  projecto político de Nyusi, ou 

tentativa de uma ala em  fragiliza-

-lo, porque há pessoas com poder 

mas com escola russa na mente. 

Deste modo, considera que o PR 

deve fazer tudo o que estiver ao 

seu alcance para resgatar a sua le-

gitimidade política que está muito 

beliscada com esta situação e im-

primir uma nova dinâmica.

G40 deve ser ouvido 

O antigo director da PIC diz que 

num Estado normal, o famigerado 

G40 não pode ficar fora do proces-

so das audições com vista a apurar 

autores morais deste crime. Estes 

indivíduos manifestaram publica-

mente nos órgãos de comunicação 

do sector publico, o seu ódio e le-

varam a cabo campanhas racistas 

contra a figura do professor Cistac.

Conta ainda Frangoulis que o G40 

até avançou com uma proposta de 

expulsão de Cistac do país como 

forma de se livrar da sua maneira 

de pensar e de ver aquilo que tantos 

cultores de direito não conseguiam 

enxergar.  

Assim, considera que é preciso 

apurar as reais motivações daquele 

grupo que tudo faz para instigar o 

regionalismo, tribalismo e racismo 

no país e se possível serem respon-

sabilizados.  

(A.N)

Por Milton Machel

Frangoulis preocupado com o mau 
arranque das investigações

Calado Calachnikov é a identidade encapuçada a partir da qual se 
premiu o gatilho do assassinato ao carácter de Gilles Cistac
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unite for
children

Trabalhe para a UNICEF – Unidos pelas crianças
O escritório nacional da UNICEF em Moçambique procura cidadãos mo-

-
moção dos direitos das crianças em Moçambique. Procuramos candidatos 

-
ressados em contribuir para o desenvolvimento do seu país, numa equipa 

-

de demonstrar liderança e compromisso pelos direitos da criança, então 
candidate-se à qualquer uma das seguintes vagas. 

1. ASSISTENTE DE VIAGENS, Serviço Geral de Nível 5, sediado em 
MAPUTO, ref. MOZ/VN/2015/010

-
ministração na gestão de viagens relacionadas com o pessoal  a nível do 
escritório do UNICEF em Moçambique.

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS
Educação: -
cas das Nações Unidas relaçionadas com
Viagens. Experiência de trabalho no uso de uma das plataformas de reser-

-
-
-

rada uma vantagem. 

2. ASSISTENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO, Serviço Geral de Nível 6, sediado em MAPUTO, ref. MOZ/
VN/2015/011

-

QUALIFICAÇÕES e COMPETÊNCIAS 
Educação:

-

-

escritórios remotos e em emergências.

PROCESSO DE CANDIDATURA

-
www.unicef.org/mozambique, 

benefícios, em conformidade com a escala salarial da ONU e com base na sua expe-

-
nado, descrevendo a sua História Pessoal e/ou um Curriculum Vitae e cópias das 
credenciais endereçadas ao seguinte correio electrónico: hrmaputo@unicef.org

25 de Março de 2015 -
tal www.unicef.org/mozambique

terão prioridade.

Só serão aceites candidaturas recebidas por correio electrónico. Só serão contac-
tados candidatos que satisfaçam todos os requisitos; cartas de reclamação serão 

A UNICEF é um ambiente livre de fumo.
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Estão abertas candidaturas para o ano lectivo de 2015 nos seguintes cursos:

I. MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
II. MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E INSTRUCIONAL
III. MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
Os cursos de Mestrado têm a duração de quatro semestres lectivos e compreendem duas com-

ponentes de pós-graduação: uma ao nível do Diploma e a outra ao nível do Mestrado. A pós-

-graduação ao nível de Diploma tem duas fases (Tronco Comum e Especialização), cada uma 

com a duração de um semestre. O Tronco Comum compreende módulos organizados em dois 

blocos. Esta fase assenta na aquisição e desenvolvimento de competências genéricas. A Especia-

lização compreende módulos também organizados em dois blocos. Cada bloco tem a duração 

de oito semanas. Esta fase culmina com a realização de um Trabalho de Fim de Curso. 

A pós-graduação ao nível do Mestrado tem a duração de um ano lectivo, dividido em cinco 

blocos – quatro para aulas e um para a elaboração da dissertação. Cada bloco de aulas tem a 

duração de sete semanas. O bloco reservado à dissertação tem a duração de 16 semanas. O 

estudante elabora e desenvolve um projecto de investigação cujo tema é escolhido por si sob a 

orientação de um supervisor. 

O calendário das aulas obedece ao calendário académico da UEM. As aulas decorrem das 16:00 

às 20:00 horas.

VAGAS
O número de vagas disponíveis é de 15 para cada curso.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de pesquisa sobre um tema da área a 

que se candidatam. Caso se considere necessário, os candidatos poderão ser submetidos a uma 

entrevista.

São critérios cumulativos de selecção:

- Certificado de habilitações (Licenciatura ou grau equivalente);

- Classificação mínima de catorze (14) valores obtida na Licenciatura ou grau equivalente;

- Curriculum vitae;
- Equidade regional e de género;

- Proficiência na língua inglesa;

- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa e ou da entrevista e da análise dos docu-

mentos entregues no acto de candidatura.

PROCESSO DE CANDIDATURA
- As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários estão disponíveis no 

Registo Académico da Faculdade de Educação .

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

MESTRADOS EM CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO

- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, deverão dar entrada no Regis-

to Académico da Faculdade de Educação, de 09 de Março a 31 de Março de 2015, das 8:00 as 

16:30 horas.

Os processos de candidatura devem ser instruídos com os seguintes documentos:

- Certificado de conclusão e de cadeiras feitas de Licenciatura ou grau equivalente;

- Curriculum Vitae;

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;

- Carta endereçada ao Director da Faculdade, indicando a área de especialização que pre-

tende seguir e disponibilidade financeira para o pagamento de propinas;

- Duas cartas de recomendação;

- Projecto de pesquisa sobre um tema da área a que se candidata, de acordo com a estrutura 

fornecida pelo Registo Académico da Faculdade de Educação;

- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt a efectuar na conta Nº 67992830 

– BIM, Titular- UEM-FACED-MESTRADOS;

- Carta de autorização da entidade empregadora, para candidatos trabalhadores.

MATRÍCULAS
O período de matrículas dos candidatos admitidos será anunciado pela Direcção do Registo 

Académico da UEM.

No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da UEM, os candidatos 

admitidos deverão apresentar:

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;

- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula Pessoal;

-  Certificado de Conclusão de Licenciatura ou equivalente.

INSCRIÇÕES E PROPINAS
Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo Académico da FACED, estando sujeito 

ao pagamento de:

- Taxa de Inscrição, no valor de 7.200,00Mt, paga uma única vez no acto de Inscrição, a 

depositar na conta nº 67992830 – BIM, Titular – UEM-FACED-MESTRADOS;
- Propina de frequência no valor de 7.200,00/mês, paga mensalmente ou em prestações 

semestrais ou anuais, durante 22 meses.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no Registo Académico da Facul-

dade de Educação, rés-do-chão pelos seguintes endereços:

Campus Universitário, UEM – Maputo

Tel/Fax: +258 21 49 33 13

Telefone: +258 21 49 71 74 Extensão 1211.   

Telefone celular: +258 82 4122 652

Email: facedregistoacademico@gmail.com

O 
ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Coope-

ração de Moçambique, 

Oldemiro Baloi, disse na 

quarta-feira aos chefes das missões 

diplomáticas acreditados em Ma-

puto que os responsáveis pela morte 

do constitucionalista moçambicano 

Gilles Cistac serão “neutralizados e 

trazidos à justiça”.

“Ontem (terça-feira) fomos co-

lhidos de surpresa com a triste 

notícia dando conta do trágico e 

brutal assassinato e injustificado 

do Professor Doutor Gilles Cistac. 

Condenamos veementemente este 

acto bárbaro que espalhou ondas de 

choque, de tristeza e de reprovação 

no seio da nossa sociedade, estamos 

confiantes que os autores do crime 

serão neutralizados e trazidos à 

justiça”, disse Balói aos chefes das 

missões diplomáticas estrangeiras 

Morte de Gilles Cistac

Oldemiro Baloi diz aos embaixadores que 
os assassinos serão levados ao tribunal
Ricardo Mudaukana

em Maputo, num aparte à apresen-

tação dos objectivos do encontro, 

que depois decorreu à porta-voz 

fechada.

Cistac foi assassinado a tiro na ter-

ça-feira de manhã por desconheci-

dos, à saída de um café no centro 

de Maputo.

O constitucionalista foi transporta-

do ainda com vida para o Hospital 

Central de Maputo, onde acabou 

por morrer por volta das 13:00.

A polícia disse que segue a pista de 

quatro suspeitos, três negros e um 

branco, e que foi este último quem 

abriu fogo contra Cistac.

Na semana passada, o académi-

co anunciou que ia processar um 

homem que, através da rede social 

Facebook e com o pseudónimo Ca-

lado Kalashnikov, acusou Cistac de 

ser um espião francês que obteve 

a nacionalidade moçambicana de 

forma fraudulenta.

Gilles Cistac, de origem francesa, 

era um dos principais especialis-

tas em assuntos constitucionais de 

Moçambique e, em várias ocasiões, 

manifestou opiniões jurídicas con-

trárias aos interesses do Governo e 

da Frelimo, partido no poder.

O chefe de Estado moçambicano, 

Filipe Nyusi, através do seu porta-

-voz, António Gaspar, considerou o 

atentado “um acto macabro” e espe-

ra que os autores sejam “exemplar-

mente punidos”.

Por seu turno, o porta-voz da Re-

namo, António Muchanga, de-

clarou que o académico foi vítima 

de “perseguição política” motivada 

pelas suas posições recentes, e o 

MDM (Movimento Democrático 

de Moçambique) considerou que 

se tratou de um assassínio por en-

comenda.Oldemiro Baloi
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Depois duma aparente 
acalmia, o crime violento 
voltou aterrorizar a cida-
de da Beira, capital pro-

vincial de Sofala.

Nesta quarta-feira, um grupo de 

indivíduos a monte baleou, por vol-

ta das dez horas da manhã, a saída 

da sua residência no Bairro da pon-

ta Gêa, um cidadão, comerciante 

de origem Asiática.Trata-se de 

Mohamed Aly, proprietário dum 

estabelecimento comercial deno-

minado Mini-mundo.

O respectivo estabelecimento dedi-

ca-se a venda de roupa diversa, per-

fumes, calçados, malas de viagem, e 

outras bijuterias.

Segundo testemunhas, quando o 

comerciante deixava a sua residên-

cia, na companhia de um dos seus 

empregados, foi interceptado por 

um grupo de malfeitores que se 

faziam transportar numa viatura 

de marca Totoya Runex. Os crimi-

nosos exigiram a sacola que o co-

merciante trazia e como este tentou 

resistir foi alvejado a tiro. Depois 

levaram a sacola que se presume 

que continha elevadas somas mo-

netárias e fugiram do local.

O comerciante foi atingido no om-

bro tendo sido depois transportado 

para o Hospital Central da Beira 

para tratamentos médicos. Porém, 

a pedido dos familiares da vítima, 

pouco depois, foi transferido para 

uma clínica privada.

A Policia da República de Moçam-

Crime violento volta aterrorizar Beira
Por Constantino André, na Beira  

Parte dos 56 garimpeiros zimbabueanos, detidos recen-
temente por participar em violentos confrontos com a 
Polícia, que tentava travar a extração ilegal de ouro no 
distrito de Manica, província com o mesmo nome, de-

sapareceram das celas do comando distrital.

 Ao SAVANA, Magdalen Mpofu, familiar de um dos detidos, 

disse que seu tio e sobrinho, detidos, estão desaparecidos, sem se 

saber o que lhes aconteceu.

“A informação que tivemos é que foram conduzidos à Polícia no 

dia da manifestação, 20 de Fevereiro, mas na Polícia ninguém dá 

informação sobre seus paradeiros, o que nos deixa aflito, pois não 

estão entre os mortos”, disse Magdalen Mpofu.

O grupo de garimpeiros confrontou-se com a polícia moçambi-

cana durante uma operação da corporação para impedir a extra-

ção ilegal de ouro, provocando uma revolta popular que paralisou 

a vila de Manica.

A Polícia disparou para dispersar os homens que mostraram re-

sistência a operação policial para desativar as minas ilegais na 

zona de Mavonde, uma vasta área de actuação ilegal na região 

transfronteiriça fértil em recursos naturais. 

A região é desde há alguns anos palco de conflitos entre garim-

peiros moçambicanos e zimbabueanos e entre estes e as autorida-

des policiais, em torno da exploração de ouro, muitas vezes ilegal.

Os garimpeiros colocaram barricadas na entrada e saída da ci-

dade, com pedras de grandes dimensões, encerrando tempora-

riamente o trânsito na estrada nacional número seis, que liga os 

países interiores da África Austral ao porto da Beira.

bique, através do seu porta-voz Da-

niel Macuácua, confirmou o facto e 

referiu que a corporação já está no 

terreno.

Macuácua recusou avançar porme-

nores alegando que ainda era pre-

matura e que não era objectivo dele 

perturbar as investigações.

Sublinhou que a corporação foi 

imediatamente destacado para o 

local a busca de pistas para a locali-

zação dos criminosos. 

Detidos em confrontos com a corporação em Manica

Garimpeiros zimbabueanos 
desaparecem da Polícia
Por: André Catueira, em Manica

O crime volta aterrorizar cidade da Beira
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Filipe Nyusi pede unidade aos principais poderes do país no combate à corrupção no aparelho judiciário

SOCIEDADE

Tal como a solenidade da aber-
tura do ano judicial, bater 
num peso moribundo em que 
se tornou o sistema judicial 

moçambicano, também se converteu 

num ritual. E, como de costume, as 

pauladas mais contundentes vieram 

da Ordem dos Advogados de Mo-

çambique (OAM), através do seu 

Bastonário, Tomas Timbane.

Mas também, na sua estreia em dis-
cursos de início do ano judicial, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi 
voltou a ser anti-sistema. Criticou para 
dentro, reprovando práticas instaladas 
em órgãos dependentes do executivo, 
e criticou para fora, apontando actos 
censuráveis que acontecem nos pró-
prios operadores judiciais.
Perante altas patentes da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
encabeçadas pelo comandante-geral, 
Jorge Kalau, o Bastonário da OAM 
disse o que quis da corporação e sin-
tetizou assim a opinião que tem da 
mesma: “É o elo mais fraco”.
“Vemos a polícia a deter cidadãos sem 
qualquer tipo de prova; vemos detidos 
com sinais claros de violência; fora 
de flagrante delito, a polícia continua 
a deter sem qualquer mandado. Os 
que circulam nas estradas percebem 
como a corrupção ganhou espaço na 
Polícia de Trânsito e como isso ajuda 

a aumentar o número de acidentes de 

viação”, afirmou Tomás Timbane, no 

seu veredicto. 

Uma PIC com “dois donos”
Debaixo de fogo nos últimos anos, a 

PIC foi também foi um dos alvos mais 

visados pelo Bastonário da Ordem dos 

Advogados, que classificou a sua de-

pendência orgânica e funcional como 

bicéfala, numa referência ao facto de 

a instituição estar organicamente de-

pendente do Ministério do Interior e 

funcionalmente à Procuradoria-Geral 

da República (PGR).

“A PIC não só precisa de ser dotada de 

meios adequados, mas de maior auto-

nomia, mais autoridade e mais respon-

sabilidade. Enquanto a subordinação 

bicéfala perdurar, continuaremos a 

assistir a conflitos institucionais entre 

a polícia e as magistraturas; enquanto 

a polícia prende, as magistraturas or-

denam a soltura e a polícia recusa-se a 

cumprir, num sinal claro de insubordi-

nação”, observou Tomás Timbane.

O problema da polícia, prosseguiu 

Timbane, faz parte de um problema 

geral, é um problema do compromis-

so com o Estado de Direito. “Como 

afirmou o Conselho Constitucional, 

ao validar as últimas eleições gerais, o 

Estado de Direito Democrático ficará 

seriamente ameaçado ou deixará de 

existir, cedendo à arbitrariedade, se as 

instituições forem frágeis ou incapazes 

de fazer prevalecer a ordem jurídica 

estabelecida”.  

 Com  um  cariz mais político, o Bas-

tonário da OAM referiu-se igualmen-

te ao clima de intolerância que Mo-

çambique atravessa, alertando para a 

agudização de tensões sociais devido à 

rejeição da diferença de opinião.

“A arbitrariedade, Senhor Presidente, 

vê as nossas diferenças como um pe-

rigo à unidade nacional, uma unidade 

nacional definida a partir de um único 

ponto de vista, e ignora que embora 

diferentes, somos iguais perante a lei e 

que merecemos o mesmo tratamento”, 

afirmou Tomás Timbane.

O processo eleitoral moçambicano 

também centrou a intervenção do 

enfatizou o princípio da separação 

de poderes como um dos motores 

da construção do Estado de Direito, 

apontando este valor como norteador 

do funcionamento dos três principais 

poderes.

“A nossa independência significa que 

o nosso povo nos concede todas as 

condições para o servirmos, sem in-

terferência de outros poderes. Como 

chefe de Estado e sem querer interfe-

rir, gostaria de poder contribuir para a 

melhoria da prestação do sistema de 

justiça, identificando obstáculos onde 

houver”, afirmou Nyusi.

PGR apela unidade do 
sistema
Enquanto isso, a Procurado Geral da 

República, Beatriz Buchuli apelou a 

unidade de todas entidades envolvidas 

na garantia de um estado de direito, de 

modo que trabalhem rumo a um Mo-

çambique melhor.

Novo ano judicial, velhos problemas

Processo Eleitoral que condense toda a 

legislação eleitoral. É, mais do que isso, 

necessário reflectirmos se o processo 

do contencioso eleitoral, tal como está 

concebido, não será um impedimento 

a uma verdadeira construção de um 

Estado de Direito Democrático, pela 

forma pouco eficiente e altamente 

burocrática como o processo é condu-

zido. É, também, importante, reflectir-

mos se não valerá a pena repensarmos 

todo o sistema eleitoral que, de eleição 

em eleição, é ele próprio motivo de 

contestação”, declarou Timbane.

Nyusi reitera separação de 
poderes
Por seu turno, o chefe de Estado mo-

çambicano pediu unidade aos prin-

cipais poderes do país no combate 

à corrupção no aparelho judiciário, 

apontando esse desafio como uma ne-

cessidade premente.

“Cabe aos três poderes, (executivo, le-

Tomás Timbane encosta polícia às cordas
R. Mudaukana e A. Nhampossa /fotos de Ilec Vilanculos

gislativo e judicial) e à população, em 

geral, declarar o combate, sem tréguas, 

à corrupção. Não podemos permane-

cer serenos, quando ouvimos a popu-

lação a clamar por uma justiça mais 

célere, justa e íntegra”, afirmou Filipe 

Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano 

A PGR entende que deve haver um 

sistema de justiça forte que vise resol-

ver os problemas dos moçambicanos, é 

preciso que os implicados não se limi-

tem a apresentar problemas, mas tam-

bém, soluções com vista a ultrapassar 

todas as adversidades que surgem no 

decurso do trabalho.

Moçambique passou de país 

de risco político Médio 

para Elevado nos negó-

cios, devido à queda do 

preço das matérias-primas ou “com-

modities” no mercado internacional, 

de acordo com a última avaliação da 

consultora britânica especializada 

em segurança AON, realizada com o 

apoio da Roubini Global Economics.

Segundo a análise da AON, Moçam-

bique junta-se a Angola como os dois 

únicos países da Comunidade dos Pa-

íses de Língua Portuguesa (CPLP) a 

conhecer uma deterioração de risco 

associado à colossal descida do preço 

do gás, carvão e petróleo.

Angola viu a sua cotação a piorar de 

Risco de Médio Alto para Alto e Mo-

çambique.

“No topo da lista dos riscos políti-

cos que os investidores nos mercados 

emergentes têm de enfrentar está a 

crescente instabilidade nos já de si 

frágeis países produtores de petróleo 

como o Irão, Iraque, Líbia, Rússia e 

Venezuela, em resultado da queda dos 

preços do petróleo”, lê-se no relatório 

a que a Lusa teve acesso. 

A análise da Aon Risk Solutions é feita 

anualmente a 163 países, com a edição 

deste ano a registar uma degradação 

do risco político de fazer negócios em 

12 países e uma melhoria noutros sete.

Os países que viram o Risco piorar fo-

ram Angola, República Centro-Afri-

cana, Burkina Faso, Gana, Guiné-

-Conacri, Haiti, Líbia, Moçambique, 

Omã, Paquistão, Serra Leoa e Uganda.

Os que melhoraram foram a Repú-

blica Dominicana, Equador, Geórgia, 

Laos, Panamá, Suazilândia e o Zim-

babué.

As principais tendências identificadas 

pela Aon este ano passam muito pela 

descida do preço do petróleo e pelas 

suas implicações geopolíticas para 

os países: “Os preços mais baixos das 

‘commodities’ vão perpetuar os riscos 

de transferência de divisas e de incum-

primento por parte dos países produ-

tores; apesar de apenas a Venezuela 

parecer muito vulnerável, todos os 

países produtores vão enfrentar algum 

aumento no risco económico”, diz o 

relatório.

Outros dos aspetos evidenciados pelos 

analistas relacionam-se com os confli-

tos entre os Estados e outros actores 

não convencionais, como os grupos 

terroristas cibernéticos e outros fun-

damentalistas como o Estado Islâ-

mico, o nigeriano Boko Haram, que 

“aproveitam-se de fronteiras frágeis e 

instituições fracas no Médio Oriente 

e em África”.

Entre os países exportadores de petró-

leo, “o risco é diferenciado”, escrevem 

estes analistas, notando que aqueles 

com instituições mais resilientes e com 

mais poupanças vão estar mais bem 

equipados para atravessar a crise, como 

a Colômbia, Malásia ou o Cazaquis-

tão, ao passo que países como Angola, 

Gana, Venezuela, Rússia e Equador 

“estão mais institucionalmente vulne-

ráveis à descida dos preços”.

A análise da Aon inclui uma colabo-

ração especial da consultora Roubini 

Global Economics, recolhendo tam-

bém a opinião de mais de 20 segura-

doras na área do risco político, compi-

lados pelo banco Loyds.

Cada país é avaliado em nove áreas: 

Transferência de Divisas, Regula-

mentos e Leis, Interferência Política, 

Violência Política, Incumprimento 

Soberano e Perturbações na Cadeia de 

Distribuição, a que se juntam os Riscos 

de Negócio, Vulnerabilidade do Sector 

Bancário e Riscos a Estímulos Orça-

mentais.

Com base na avaliação nestas nove 

áreas, é então definido a que catego-

ria pertence o risco que os investidores 

assumem por investir nesse país, indo 

do Baixo até ao Muito Alto, passando 

pelo Médio Baixo, Médio, Médio Alto 

e Alto.

Segundo consultora britânica AON

Risco político piora de Médio para Elevado em Moçambique
Ricardo Mudaukana

Tomás Timbana, bastonário da ordem dos Advogados 

Bastonário da OAM. Tomás Timbane 

questionou, a propósito, se o conten-

cioso eleitoral moçambicano não será, 

ele próprio, um impedimento à cons-

trução do Estado de Direito.

“Neste plano, concordámos com o 

Conselho Constitucional. Precisamos 

de pensar num Código de Direito e 
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O Ministro da Educação e 
Desenvolvimento Hu-
mano (MEDH), Jorge 
Ferrão, disse que as passa-

gens de classe devem ser na base de 
conhecimento e não de metas. Jor-
ge Ferrão, que falava em entrevista 
concedida ao SAVANA, referiu que 
fazer crianças passarem de classe 
por metas e não por habilidades ou 
competências adquiridas durante a 
formação é muito perigoso.
Entende Ferrão que a cabeça de um 
ser humano não pode ser tida como 
mais um número. Precisa de ser va-
lorizada de forma diferente. “Se a 
criança tem que passar de classe é 
porque sabe. Se não tiver condições 
de passar é melhor que repita para 
ter outra oportunidade de aprender. 
Fazê-lo passar por passar, estamos a 
nos enganar a nós próprios e a fazer 
um grande desfavor ao país no fu-
turo”, disse.
Continua a sua explanação referin-
do que não pode haver metas para 
inteligência.
Na mesma entrevista, Jorge Ferrão 
apresenta planos para resgatar a 
dignidade da educação, lamenta o 
distanciamento dos pais na educa-
ção dos seus filhos e diz que cerca de 
18% de crianças com idade escolar a 
não têm acesso à escola.
Em jeito de desabafo, Jorge Ferrão 
diz que é inconcebível que apenas 
6% dos alunos que concluem tercei-
ra classe é que sabem ler e escrever. 
Nas linhas abaixo segue a entrevis-
ta.

Depois duma passagem bem suce-
dida na Universidade Lúrio, o se-
nhor ministro vai dirigir o pelouro 
da Educação que inclui a compo-
nente desenvolvimento humano. 
Chega ao ministério numa altura 
em que toda sociedade queixa-se da 
qualidade da educação. Que estra-
tégia trás para contornar o actual 
cenário? 
O MEDH tem a responsabilidade 

de criar competências, ensinar crian-

ças a ler, escrever e a calcular a fim 

de adquirir habilidades para encarar 

a vida adulta. Porém, para atingir 

esses níveis é preciso que tenha boa 

educação e, para que isso se materia-

lize, é necessário que a criança tenha 

boa escola, professor motivado e bom 

ambiente escolar.

A falta desses condimentos influen-

cia negativamente no processo de 

ensino e aprendizagem. Pelo que, não 

trago nenhum varinha mágica. O que 

garanto é que, como os problemas da 

educação são todos conhecidos, vou 

junto dos meus colaboradores e de 

todas esferas da sociedade encontrar 

formas de sair deste cenário.        

É de conhecimento de todos que a 
educação está muito mal em Mo-
çambique.  O que encontrou quan-
do chegou ao ministério. 

“A passagem de classe deve ser na base de conhecimento e não das metas” 

Encontrei um ambiente de preocu-
pação. Antes de mais é preciso lem-
brar que, o problema da educação 
não é apenas do ministério, mas, de 
toda sociedade. Nós sozinhos não 
poderemos fazer milagres. Em 2005, 
o sistema nacional de educação con-
tava com quatro milhões de crian-
ças. Hoje são cerca de sete milhões. 
Anualmente, entra para o sistema 
cerca de um milhão de crianças. É 
uma quantidade enorme para aquilo 
que é a nossa capacidade de resposta. 
A pressão da demanda não nos deu 
tempo para encontrar soluções que 
pudessem albergar a situação. Vol-
tando a tua questão, devo reconhecer 
que a situação não é agradável. Pedi-
mos um estudo para avaliar o nível de 
aprendizagem dos nossos alunos e a 
pesquisa concluiu que apenas 6% dos 
alunos que concluem terceira classe é 
que sabem ler e escrever. Isso é muito 
grave. Põe em causa o futuro do país 
na medida. 
Disse também que as infra-estrutu-
ras escolares não respondem a de-
manda. Pode nos explicar melhor...
É isso mesmo. Não há infra-estru-
turas suficientes. Todos anos cons-
truímos cerca de mil salas de aulas 
o que não é suficiente. O normal é 
que pudéssemos disponibilizar entre 
1500 a duas 2000 salas mas não há 
capacidade financeira para tal.
Quando ministro diz que anual-
mente entra para o sistema cerca 
de um milhão de alunos quer dizer 

que todas crianças em idade escolar 
conseguem ingressar na escola...
 Não...15 a 18% de crianças em idade 
escolar não conseguem ingressar na 
escola. Essa é uma das nossas preo-
cupações. É nossa obrigação levar e 
garantir escola para todas crianças.
O que impede essas crianças de in-
gressarem na escola?
Temos várias razões. Algumas por-
que os pais não as leva a escola e nou-
tras situações porque vivem em zonas 
distantes das escolas. 
Diz que o ministério ficou sem ca-
pacidade para responder a deman-
da. Afinal de contas as autoridades 
nacionais de educação não colabo-
ram com outras entidades públicas, 
como é o caso do Instituto Nacional 
de Estatística no aspecto concer-
nente as projecções demográficas?
Temos toda colaboração. Contudo, 
é preciso saber que a pressão sobre a 
escola faz-se todos anos e nas actuais 
condições do país não há máquina 
que possa responder essa demanda. 
Mesmo com passagens automáticas 
que adoptámos nos últimos anos, 
continuamos a não ter capacida-
de. A procura é enorme. Também é 
preciso lembrar que nem tudo que é 
planificado é cumprido. Temos vários 
casos de obras não concluídas, do de-
saparecimento de empreiteiros, da 
destruição de salas por calamidades 
naturais. Enfim, são várias razões.    
O que está sendo feito com vista a 
alterar a penosa situação em que se 

encontra a educação em Moçambi-
que? 
Temos vários planos. Primeiro trazer 
os pais e encarregados de educação 
de volta a escola. Neste momento, 
andam muito longe da escola. Os 
pais devem fazer parte dos conselhos 
de escola. Devem colaborar no pro-
cesso de educação da criança.
Nos últimos tempos, sobretudo nas 
zonas urbanas notámos que há ten-
dência dos pais relegar a educação 
das crianças a terceiros. Isso não é 
aconselhável. Os pais ou encarre-
gados de educação são os primeiros 
e principais educadores. O resto é 
complementar.
Como autoridades de educação te-
mos a missão de transmitir compe-
tências e habilidades as crianças. No 
fim, quem se beneficia disso são as 
empresas. Por isso, achámos nós que 
as empresas devem ser chamados a 
dar seu contributo na formação. É 
também nosso plano chamar as em-
presas para apoiar a educação.
No passado recente as escolas não 
tinham nenhum orçamento. Depen-
diam completamente das direcções 
provinciais, até para comprar um pau 
de giz ou vassoura. A partir do ano 
passado passamos a financiar direc-
tamente as escolas. Isso ajuda a mi-
nimizar certos problemas. Para este 
ano temos cerca de 300 milhões de 
meticais para distribuir por 13 mil 
escolas que perfazem o nosso sistema 
de educação.

Não mencionou a questão dos pro-
fessores e muitos menos dos cur-
rículos. Porém, algumas correntes 
queixam-se da qualidade dos pro-
fessores formados nos últimos anos 
assim como dos currículos que an-
dam longe da nossa realidade....
Na nossa análise incluímos essas 
questões. O que nós queremos é de-
volver a dignidade que a educação 
merece. Por isso estamos a ter em 
conta todas hipóteses. Não se expli-
ca que uma criança chegue a terceira 
classe sem saber ler e escrever .
Sr. Ministro, ano após ano, as au-
toridades nacionais de educação 
fazem de tudo para facilitar a vida 
dos alunos. Primeiro introduziram 
passagens automáticas, nas classes 
com exames os alunos têm oportu-
nidade de repetir às provas mais de 
duas vezes em caso de reprovação. 
Actualmente, fala-se de redução 
de cadeiras. Porém, os resultados 
continuam desastrosos quando 
comparados com os anos em que 
não haviam essas facilidades. Co-
mentários. 
É verdade. Porém, é necessário ana-
lisar esta questão em várias vertentes. 
Nos anos 80 e inicio de 90 o apro-
veitamento escolar era positivo por-
que o número de alunos também 
era reduzido. O professor tinha o 
controlo total de todos seus alunos 
e os pais colaboravam grandemente. 
Com o fim da guerra, a taxa de na-
talidade cresceu e a procura de escola 

tendência é de correr para ciências 

sociais porque dá menos trabalho. 

O imediatismo está a nos empurrar 

para coisas mais fáceis. Todos nós 

corremos para a zona de conforto. 

Porém, estamos atentos e isso não irá 

acontecer. Teremos cadeiras obriga-

tórias e outras opcionais e aí haverá 

equilíbrio entre ciências sociais e na-

turais.   

Explique-nos quanto a questão dos 
currículos já que algumas corren-
tes são da opinião que importamos 
modelos que não se enquadram na 
nossa realidade. 
Tenho dificuldades de saber se esta-

mos a importar modelos ou a forçar 

situações que não se enquadram na 

nossa realidade. Também é preciso 

entender a nossa educação de forma 

não isolada. O Governo moçambica-

no tem um conjunto de compromis-

sos e acordos por cumprir. Também 

temos acordos com parceiros de co-

operação que apoiam grandemente o 

sector da educação. Nem tudo pode-

mos fazer a margem desses compro-

missos.

Através dos nossos parceiros conse-

guimos adquirir, anualmente cerca 

de   13 milhões de livros escolares. 

Isso custa ao Estado cerca de 20 mi-

lhões de dólares americanos. Tam-

bém colocámos anualmente 190 mil 

carteiras.

Num dado momento, o ministro 
disse que a formação actual dos 
professores não era muito eficiente.   
Aliás, algumas esferas da sociedade 
moçambicana são de opinião que 
bons alunos não cursam o profes-
sorado. As pessoas abraçam esta 
carreira depois de ver todos seus 

objectivos frustrados e como con-
sequência directa é a qualidade do 
serviço que esses professores ofere-
cem ao aluno. Comentários.     
Não é uma situação confortável mas 

é uma realidade. Bons estudantes 

não abraçam a carreira de professor. 

O melhor aluno faz ciências naturais 

para seguir engenharias, medicina 

etc. Depois de esgotar todas alter-

nativas é que se lembra do curso de 

professorado. 

Só podemos reverter esta realidade 

pagando bem aos professores ou me-

lhorando suas condições. Mas tam-

bém, não são todos docentes que são 

maus. Temos um número maior de 

professores com qualidades excep-

cionais. Acredite que o mesmo pro-

fessor que lecciona no ensino público 

é o mesmo que está no ensino pri-

vado. Contudo, na escola de Estado 

ensina mal e no privado ensina muito 

bem. 

Nos últimos anos o professor per-
deu o poder de decisão. Mesmo que 
o aluno não esteja em condições de 
passar de classe é obrigado a transi-
ta-lo sob o risco de ser sancionado 
porque não cumpriu as metas. Hoje 
trabalha-se mais com número do 
que a competência. Comentários.
 Já ouvi falar sobre isso mas não te-

nho dados para falar categoricamen-

te. A ser verdade é um perigo para o 

país. Fazer crianças passarem de clas-

se por metas e não por habilidades ou 

competências adquiridas durante a 

formação é muito perigoso.

A cabeça de um ser humano não 

pode ser tida como mais um núme-

ro. Precisa de ser valorizada de forma 

diferente. Se a criança tem que passar 

de classe, é porque sabe. Se não tiver 

condições de passar é melhor que re-

pita para ter outra oportunidade de 

aprender. Fazê-lo passar por passar, 

estamos a nos enganar a nós próprios 

e a fazer um grande desfavor ao país 

no futuro.

Acho que não pode haver metas para 

inteligência. Não podemos avaliar a 

nossa inteligência a partir de dados 

estatísticos mas sim de competên-

cias adquiridas durante o processo de 

aprendizagem.

Os moldes em que o Governo está a 
tratar a educação hoje, não será uma 
forma de fortificar as elites actuais 
já que estas tem o poder económico 
de enviar seus filhos para melhores 
escolas do país e do mundo e com 
maior qualidade de educação?  
Eu acho que a sociedade que pauta 

pela liberalização da economia preci-

sa das elites e duma classe média que 

tem tendência a engordar. Eu creio 

que a classe media moçambicana co-

meçou a alargar e a ficar um pouco 

mais robusta. Infelizmente, em Mo-

çambique a nossa classe média está a 

ser forçada e desajustada. 

Em condições normais um professor 

deveria ser uma pessoa da classe mé-

dia, um enfermeiro, um operário que 

trabalha numa grande industria e  

mesmo um agricultor que tem acesso 

ao mercado já seria uma pessoa da 

classe. 

Infelizmente na nossa realidade não 

há politicas públicas que criam as 

classes medias. Contudo, de forma 

individual vão surgindo e claro que 

essas elites tem várias opções.

Em Moçambique há escola para 
pobres e ricos... 

O que sei é que há uma educação 

pública e uma educação privada.  A 

Educação pública vai estar aberta 

para todos com poder ou sem poder 

económico enquanto que a educação 

privada vai ser mais condicionada a 

todos aqueles que tem recursos. 

Quando dissemos que temos educa-

ção para rico e para pobre estamos 

a criar um precedente muito grave 

porque, na realidade não estamos 

dizer que aquele que é pobre não é 

inteligente e o rico e bom estudante. 

Temos muitos exemplos de alunos e 

estudantes vindo de classes desfavo-

recidas muito inteligentes e de que 

vem da classe alta mas com um de-

sempenho não extraordinário.      

A dado momento disse que o pro-
fessor não estava a ser valorizado. 
Haverá um plano concreto com vis-
ta a contornar esta situação?  
Antes de mais tenho que louvar o 

esforço que os meus colegas profes-

sores fazem com vista a transmitir o 

mínimo aos seus alunos. Trabalham 

em condições precárias e com re-

munerações pouco abonatórias mas 

continuam lá.

Uma das minhas apostas é terminar 

esta missão com a situação dos pro-

fessores melhorada. No quadro da 

busca de soluções para o resgate da 

qualidade de educação uma das mi-

nhas batalhas é resolver a questão das 

progressões e promoções de carrei-

ras. Para mim é inconcebível que um 

professor que lecciona há mais de 30 

anos tenha o mesmo salário ou mais 

baixo com um professor que inicia a 

carreira hoje.

Há que valorizar a questão da carrei-

ra e eu vou lutar nesse sentido. 

“A educação não é apenas tarefa do professor. Os pais e encarregados de educação também devem contribuir “, Jorge Ferrão  

também. Como não podemos deixar 

os petizes fora da escola acabámos 

formando turmas com mais de 70 

alunos. Isso não facilita o controlo 

do professor. O aluno pode passar de 

classe mas com deficiências porque o 

professor não o conhece devidamen-

te. Doutro lado, os pais entregam 

toda educação ao professor. Ele nada 

pode fazer sozinho.

Também temos que reconhecer que 

os professores que leccionavam nes-

sas alturas tinham uma formação 

muito mais sólida, eram valorizados 

pela sociedade e a questão material 

não era predominante. 

Hoje a situação mudou completa-

mente. A formação dos nossos pro-

fessores não é muito consistente, a 

sociedade não valoriza o nosso pro-

fessor e a questão financeira também 

conta.

Veja que quando foram introduzidos 

os institutos de magistério primário 

o nosso modelo de formação era de 

10+3. Por causa da demanda tivemos 

que acelerar a formação introduzin-

do sucessivamente os modelos 10+1 

e 12+1. Pouco depois concluímos 

que não estavam a dar e regressámos 

ao primeiro modelo.

São 40 anos de educação em Mo-

çambique. Se no passado dava certo 

não temos como fazer com que hoje 

não dê certo.

O ministro fala de busca de solu-
ções para melhorar a qualidade da 
educação. Contudo, noutra verten-
te brinda-nos com novas medidas 
pouco simpáticas para o sector. Es-
tou a falar da eliminação de exames 
da quinta classe partir deste ano. 
Acho que esse assunto não foi bem 

entendido. É um medida que já vem 

sendo prática a alguns anos. Eu en-

contrei e não tenho como parar. 

Pode nos explicar melhor... 
O primeiro ciclo do ensino primário 

geral parte da primeira até sétima 

classe. A quinta é uma classe inter-

média e não fim de um ciclo. 

O que estava acontecer na quinta 

classe é que dávamos um exame do 

nível nacional no meio de um ciclo 

com custos elevadíssimos para o Es-

tado. O que na realidade queremos é 

eliminar o exame do âmbito nacional 

mas os alunos continuarão a fazer 

provas finais que vão determinar se 

vão ou não para a classe seguinte.

E quanto a redução dos exames da 
décima classe de nove para cinco.... 
Achamos que há necessidade de 

orientar o aluno para a área do seu 

domínio quanto mais cedo.  

Mas é do conhecimento geral que a 
tendência dos alunos ou estudante é 
de se direccionar as ciências sociais 
e humanas que são aparentemente 
mais fácies. Isso não fará com que 
as cadeiras das ciências naturais se-
jam marginadas?    
Estamos cientes disso. O imedia-

tismo que a sociedade tem afugenta 

muita gente das ciências naturais. A A falta de condições nas escolas é apontado como uma das causas de baixo aproveitamento  escolar 
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A 
antiga Vice Presidente do 
Zimbabwe, Joice Mujuru, 
respondeu na Segunda-Feira 
às alegações feitas no último 

fim-de-semana pelo Presidente Robert 
Mugabe, de ter recorrido a actos de fei-
tiçaria para o assassinar e assumir o seu 
lugar como Presidente da República.

Através de um comunicado de imp-

rensa, Mujuru descartou as acusações de 

Mugabe, considerando-as de mentiras 

grosseiras e sem qualquer base, destina-

das apenas a desviar as atenções sobre os 

verdadeiros problemas do país.

No comunicado, Mujuru acrescentou 

que o seu silêncio desde o momento da 

sua despromoção quer do partido quer 

do governo, em Dezembro passado, não 

deve ser interpretado como um sinal de 

fraqueza ou reconhecimento de culpa.

Mujuru lançou também um desafio aos 

seus detractores, convidando-os a pro-

var as suas acusações num tribunal de 

justiça ou num outro fórum público.

“Obrigado pela oportunidade de poder 

responder às fantásticas e sexualmente 

lúbricas alegações feitas contra mim 

pelo líder do meu partido, a Zanu-PF, 

por ocasião das celebrações do seu an-

iversário no último fim-de-semana”, 

disse Mujuru.

“Gostaria de felicitar Sua Excelência 

R. G. Mugabe pelo seu nonagésimo 

primeiro aniversário natalício. Isso dito, 

sinto-me perdida quanto ao facto de 

continuar a ser alvo de conjectura e fan-

tasia presidencial, baseadas em menti-

ras. Nasci dentro da crença apostólica e 

uma vez na escola, tornei-me membro 

do Exército de Salvação. Sou uma cristã 

devota e cheguei a ser patrona das Igre-

jas Apostólicas, e em toda a minha vida 

sempre me mantive fiel à vida e valores 

cristãos

“É preocupante que as alegações de eu 

ter tentado assassinado ou era parte 

de uma conspiração para assassinar o 

Presidente tenham agora sido reduzi-

das a alegações de feitiçaria, cuja versão 

é alterada todos os dias. Acredito que 

mesmo o zimbabweano pacato já  se 

tornou cansado desta estória nas suas 

mais variadas versões. É uma charada 

que já perdeu vapor”.

Depois de ocupar vários cargos min-

isteriais desde a independência, em 

1980, Mujuru foi Vice-Presidente da 

Zanu-PF e do país desde 2004. Ela 

foi demitida dos dois cargos depois do 

sexto congresso do partido realizado em 

Dezembro do ano passado, no meio de 

acusações de estar à frente de um plano 

para derrubar o Presidente Mugabe. 

Dezasseis outros membros seniores do 

partido e do governo também foram 

demitidos dos seus cargos ou expulsos 

do partido. 

Um deles é Didymus Mutasa, um veter-

ano aliado de Mugabe desde os tempos 

da luta pela independência, e que ocu-

pava o poderoso pelouro de secretário 

do partido para a administração e Min-

istro dos Assuntos Presidenciais.

Como Ministro dos Assuntos Presiden-

ciais, Mutasa era directamente respon-

sável pela segurança do Presidente da 

República. Ele  ameaça agora intentar 

uma acção judicial visando declarar o 

congresso de Dezembro uma nulidade, 

alegando que ele e outros  foram afasta-

dos em circunstâncias que violam os es-

tatutos do partido.

Mujuru defende que o seu afastamento 

foi organizado por membros “nova-

tos” da Zanu-PF, num esforço visando 

destruir o partido a partir de dentro. 

“Já o disse antes e repito, não faço tais 

coisas. Sou inocente e estou pronta a 

enfrentar estas acusações num tribunal 

de justiça ou em qualquer outro fórum 

público dentro das estruturas estatutári-

as da Zanu-PF. Lutei para a libertação 

deste país e guio-me pelos ideais da luta 

de libertação e da Zanu-PF. Não traí 

nem o meu partido nem a sua liderança.

“Desde o surgimento destas alegações 

que me mantive no silêncio por res-

peito a R. G. Mugabe  como líder do 

partido, e o meu considerado silêncio 

nunca deve ser interpretado como sinal 

de fraqueza ou admissão de culpa. O 

meu foco é sobre a construção da nação 

e evitar a desnecessária destruição do 

partido a que pertenço, a Zanu-PF, por 

parte de novatos que são motivados por 

interesses faccionais e que não colocam 

o povo em primeiro lugar”.

Nas celebrações do seu aniversário em 

Victoria Falls, Oeste do Zimbabwe, no 

dia 28 de Fevereiro, Mugabe acusou 

publicamente Mujuru de ter recorrido 

aos serviços de dois feiticeiros nigeri-

anos para o assassinar, juntamente com 

outros dirigentes do partido que ale-

gadamente ela via como um obstáculo 

contra a sua ascendência política.

Mugabe disse, na ocasião, que 10 galin-

has foram mortas para os rituais, cada 

uma delas representando as pessoas que 

Mujuru pretendia que fossem mortas, 

começando por ele próprio, a sua esposa 

Grace, o actual Vice-Presidente Em-

merson Mnangagwa e o Ministro da 

Administração do Território, Ignatius 

Chombo, entre outros.

De acordo com Mugabe, as galinhas 

tiveram as suas cabeças decepadas para 

simbolizar a morte de cada um dos per-

ceptíveis detractores de Mujuru. Acres-

centou que Mujuru submeteu-se a tais 

rituais enquanto totalmente despida. 

Alegou ainda que mais tarde Mujuru 

levou os referidos feiticeiros para a sua 

propriedade rural em Beatrice, cerca de 

100 quilómetros a sul de Harare, onde 

os rituais consistiram no sacrifício de 

cinco carneiros. 

Nos finais do ano passado, Mugabe acu-

sou o seu antigo Ministro do Trabalho, 

Nicholas Goche, de ter visitado Israel 

à procura de alguém para o assassinar. 

Goche, um antigo Ministro da Segu-

rança, faz parte do grupo de ministros 

que perderam os seus lugares no gov-

erno e no partido no poder. 

As declarações de Mugabe não encon-

tram eco entre uma grande parte da 

população do Zimbabwe, que as encara 

como contos anedóticos que servem ap-

enas para distrair os zimbabweanos dos 

verdadeiros problemas que o seu país 

enfrenta. 

Em outros meandros acredita-se que 

tenha havido alguma concertação entre 

os veteranos da Zanu-PF tendo em vis-

ta a necessidade de se encontrar uma al-

ternativa para substituir Mugabe devido 

à sua idade avançada, mas descarta-se 

que tal concertação incluísse um plano 

para o assassinar. Até aqui ninguém foi 

detido em conexão com estas alegações.

Mugabe já se tornou notório em acusar 

os seus verdadeiros ou perceptíveis 

opositores de esboçarem planos para o 

assassinar.

Em 2001, no auge da popularidade do 

principal partido da oposição, o Movi-

mento para a Mudança Democrática 

(MDC), Mugabe acusou o seu líder, 

Morgan Tsvangirai, de envolvimento 

numa conspiração para o assassinar. Mas 

depois de um sensacional julgamento, o 

Juíz da causa decidiu que Tsvangirai era 

inocente.

Juristas que acompanharam as de-

clarações de Mugabe consideram haver 

uma grande possibilidade de Mujuru 

processar judicialmente o Presidente 

Mugabe ao abrigo da Lei de Supressão 

da Superstição, aprovada nos tempos 

do regime de minoria branca na Rodé-

sia, como forma de obrigar a população 

nativa a dissociar-se das suas crenças 

tradicionais.

“É difamatório, e representaria o uso 

abusivo dos serviços de inteligência do 

Estado e do seu próprio estatuto como 

Chefe de Estado se se conferisse al-

gum semblante de dignidade a fanta-

sias como estas. Ele (Mugabe) tem se 

aproveitado da sua posição como tutela 

dos serviços de inteligência para con-

ferir credibilidade a mentiras grosseiras 

que mais parecem produtos do seu mais 

favorito filme nigeriano”, disse um ju-

rista.

Purgas na Zanu-PF, sob comando de 

Mugabe, não são nenhuma novidade. 

Em 1988, Edgar Tekere, então Secre-

tário Geral da Zanu-PF, foi expulso 

do partido por defender, na altura, a 

necessidade do governo assumir uma 

postura mais radical sobre a política de 

redistribuição da terra.

Foi Tekere que em 1976 conseguiu per-

suadir Mugabe a atravessar a fronteira 

para Moçambique, trabalhando in-

cansavelmente junto dos guerrilheiros, e 

desfazendo o cepticismo do então Pres-

idente Samora Machel e dos restantes 

dirigentes da Linha da Frente, para os 

convencer que aquele era o melhor líder 

para dirigir a luta de libertação do Zim-

babwe. 

Zimbabwe

Sobre acusações de feitiçaria, Mujuru confronta Mugabe
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A Eni East Africa S.p.A. convida as empresas interessadas a submeterem a sua Manifestação de 
Interesse para Trabalhos de Construção Civil a serem executados para a Eni East Africa na Repú-
blica de Moçambique.

O âmbito do trabalho está relacionado com a preparação dos sites, construção ou reabilitação de in-
fraestruturas civis, estradas e instalações marítimas. O serviço irá incluir as seguintes actividades:
a) Engenharia detalhada
b) Instalações temporárias durante a fase de construção
c) Fornecimento de serviços e materiais necessários
d) Preparação do terreno e terraplanagens
e) Trabalhos de betão
f) Processamento de aço
g) Distribuição eléctrica e trabalhos de iluminação
h) Trabalhos mecânicos
i) As built drawings

As empresas interessadas neste convite deverão submeter a sua Manifestação de Interesse para 
participar no processo de concurso para “Trabalhos de Construção Civil” através do seu registo no 
nosso website indicado abaixo, anexando a seguinte documentação exigida:

2. Fotocópia digitalizada e autenticada da Certidão de  Registo Comercial, nome da Entidade 

5. Prova documentada de experiência na execução de trabalhos de construção civil em Moçambi-

6. Manual do Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade com os Padrões Internacionais 

mínima para a execução do âmbito do trabalho.

no nosso website.

seguinte link: 

candidaturas em Inglês)

IMPORTANTE:

INDUSTRIAL, COMMERCIAL)
Dentro da página da candidatura, na secção “Objecto de Candidatura”  o campo “Origem do con-
vite” deve ser preenchido da seguinte forma: “Civil Works” 
Sujeito à submissão da Manifestação de Interesse e ao cumprimento com toda a documentação 
acima indicada, as empresas interessadas poderão receber da Unidade de Fornecedores & Confor-

A Eni East Africa fará uma avaliação da documentação acima solicitada e, caso o resultado da ava-
liação seja satisfatório, irá incluir o candidato na sua Lista de Fornecedores com vista a considerar 
a empresa em futuros processos de concurso relacionados com as actividades em questão. 

-

comprovada e experiência recente na prestação dos serviços acima solicitados serão considerados 
para potencias concursos no âmbito do serviço acima descrito. 
A solicitação de informação e documentação tem como objectivo iniciar uma “avaliação para qua-

legal, gestão, experiência, recursos e sua capacidade global para executar o serviço. 

forma a atingir as metas exigidas de qualidade, saúde, segurança e ambiente, padrões e programas. 
Todas as respostas deverão ser suportadas pelos relatórios, organigramas da empresa, organigra-
mas de recursos e qualquer outra informação que a empresa considere necessária para fundamen-

capacidades e experiência da empresa. 
Este inquérito não deverá ser considerado um convite para concurso e portanto, não representa 
nem constitui nenhuma promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo da parte da Eni 
East Africa em celebrar contratos ou acordos com qualquer empresa que participe do presente 
pré-inquérito. 
Consequentemente, todos os dados e informações fornecidos pela empresa não deverão ser con-
siderados como um compromisso por parte da Eni East Africa em celebrar um contrato ou acordo 
com a empresa, nem deverá possibilitar que a empresa reivindique qualquer indeminização da 
parte da Eni East Africa. 
Todos os dados e informações fornecidos no âmbito deste inquérito serão tratados como estrita-

-
das, com excepção da Eni East Africa. 
O prazo para a submissão da Manifestação de Interesse através do nosso website termina no dia 

.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação de Inte-
resse serão da total responsabilidade das empresas, as quais não terão direito a qualquer reembol-
so por parte da Eni East Africa a este respeito. 

Eni East Africa S.p.A. invites interested companies to submit expressions of 
interest for  Civil Works to be carried out for Eni East Africa’s activities in the 
Republic of Mozambique. 
Scope of the work is related to preparation of sites, construction or refurbish-
ment of civil infrastructures, road and marine facilities. The service will inclu-
de the following activities: 
a) Detail Engineering
b) Temporary facilities during the construction phases
c) Provision of the required utilities and materials
d) Site preparation and earth works
e) Concrete works
f) Steel works
g) Electrical distribution and lighting works
h) Mechanical works
i) As built drawings
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest 
to participate in a tender process for “Civil Works” by registering on our we-
bsite indicated below and submitting the following required documentation:
1. Company and group structure with the list of major shareholders and ulti-

5. Documented proof of experience in execution of civil works in Mozambi-

6. Quality Management System Manual in compliance with international 

-

-

-
wing URL: 

IMPORTANT:
The submission must refer to the following commodity code:

through the following path: WORKS – EPC AND MULTISECTOR INSTALLA-

Within the website application, under the section “Object of the Application”, 
the area “Origin of invitation” shall be completed as follows: “Civil Works”.
Subject to the submission and compliance of all the above documentation, 
companies interested in this Expression of Interest may receive from Vendor & 

Eni East Africa will evaluate the above requested documentation and, if satis-

List for consideration in future tender processes regarding the subject activities.
-

and recent experience of supplying the above required services will be conside-
red for potential tenders for the scope of service described above.

-
cation assessment” and to give an opportunity to the selected companies to 
provide details of their legal structure, management, experience, resources and 
overall capability to perform the service.

the resources, management and all the capability to act as a single legal entity 

and programme.
All responses are to be supported by such narrative, organisation charts, re-
source charts and other information which the company considers necessary 
to substantiate the individual responses and provide Eni East Africa with the 

This enquiry shall not be considered an invitation to bid and therefore it does 
not represent or constitute any promise, obligation or commitment of any kind 
on the part of Eni East Africa, to enter into any agreement or arrangement with 
you or with any company participating in this pre-enquiry.
Consequently all data and information provided by you shall not be construed 
as a commitment on the part of Eni East Africa to enter into any agreement 
or arrangement with you, nor shall they entitle your company to claim any 
indemnity from Eni East Africa.
All data and information provided pursuant to this enquiry will be treated as 

-
zed persons or companies except Eni East Africa. 
The deadline for receipt of Expression of Interest by the email address indica-
ted above is set 
Any cost incurred by interested companies in preparing the Expression of In-
terest shall be fully born by companies who shall have no recourse to Eni Eas
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UE 
medidas de austeridade

Obama e próximas administrações 
norte-americanas terão de levar 
em linha de conta outros interes-
ses além da aliança com Israel. 

A campanha de Benjamin Netanyahu 
contra um eventual acordo internacional 
sobre o programa nuclear iraniano joga 
com a acrimónia entre republicanos e de-
mocratas, mas acentua o risco de quebra 
do consenso bipartidário quanto à alian-
ça estratégica entre os Estados Unidos e 
Israel.
Alinhando com a maioria republicana no 
Congresso, Netanyahu crê estar em con-
dições de torpedear em Washington um 
acordo que implique o levantamento fase-
ado e parcial de sanções a Teerão no caso 
de a Casa Branca conseguir levar a bom 
porto as negociações.
Longe de certezas sobre um possível com-
promisso, que satisfaça igualmente os de-
mais membros permanentes do Conselho 
de Segurança da ONU e a Alemanha, é, 
contudo, claro que a troco de o Irão re-
duzir a capacidade de enriquecimento 
de urânio e plutónio e aceitar inspecções 
internacionais se procederá ao alívio de 
sanções.

Sanções e cedências         
Obama necessitará de autorização do 
Congresso para revogar parte substancial 
das sanções em vigor e, mesmo que Ne-
tanyahu venha a ser afastado do gover-
no após as eleições do próximo dia 17, a 
maior parte dos decisores políticos e mi-
litares israelitas não deixará de manifestar 
críticas e reticências às putativas garantias 
oferecidas por Teerão.
É incerto, no entanto, que até ao final 
deste mês haja consenso preliminar para 
manter capacidade limitada e sujeita a 
controlos internacionais das infra-estru-
turas de produção de urânio (em Natanz 
e Fordo) e plutónio (Arak), definir os ter-
mos de vistorias a instalações militares, 
caso de Parchin, e prazos de vigência do 
acordo.
O líder supremo Ali Khamenei e o pre-
sidente Hassan Rouhani visam o levan-
tamento das sanções internacionais e a 
preservação de um programa nuclear civil 
que, caso as circunstâncias o justifiquem 
aos olhos das lideranças iranianas, possi-
bilite aplicações militares.

A ambígua aliança israelo-americana
João Carlos Barradas 

A legitimidade e credenciais nacionalistas 
do regime a tanto obrigam ainda que seja 
agora mais difícil encetar projectos mili-
tares clandestinos nos moldes seguidos a 
partir da década de 80.

Outros interesses
A China e a Rússia, apesar se oporem à 
emergência de novo pólo nuclear militar, 
preferem um Irão fortalecido que sirva de 
contrapoder a pretensões hegemónicas de 
outras potências regionais aliados dos Es-
tados Unidos.
Moscovo, depois de ter concluído em 
2011 a central nuclear de Busher e assina-
do contrato no final do ano passado para 
construção de mais reactores, propôs a 
venda de mísseis anti-balísticos S300VM 
“Antey-2500” em substituição dos S300V 
que concordara fornecer em 2007, mas 
cuja entrega foi cancelada devida a san-
ções impostas pela ONU em 2010.
Para Pequim, o maior importador mun-
dial de petróleo (compras de 6,2 milhões 
barris/dia em 2014, mais 9,6% do que 
no ano anterior), o Irão é fornecedor de 
grande potencial no Golfo que representa 
a maior fonte regional de abastecimento 
de Pequim.
Em 2014, quando uma redução parcial 
das sanções ocidentais deu oportunida-
de ao Irão para vender 1 milhão barris/
petróleo/dia, a China aumentou as suas 
aquisições para uma média de 549.250 
bpd, enquanto as compras ao principal 
fornecedor, a Arábia Saudita, se cifravam 
em 993.320 bpd.
Um acordo com Teerão é do maior inte-
resse para russos e chineses  propiciando 
ainda um incentivo à Coreia do Norte 
para negociações sobre o seu arsenal nu-
clear  numa conjuntura em que Washing-
ton, Londres, Paris e Berlim assumem a 
inviabilidade de alternativas militares.

Más opções 
Ostracizar o Irão tornaria ainda mais 
intratáveis os conflitos na Síria, Iraque e 
Afeganistão, sendo que do Líbano ao Ié-
men a influência de Teerão é considerável 
e factor a ter em conta em acertos de po-
der pacíficos ou pela força.
Custosos fracassos estratégicos no Afe-
ganistão e no Iraque e o ignominioso 
volte-face de Obama, no Verão de 2013, 

ao ameaçar em vão bombardear as forças 
Bashar al Assad por uso de armas quími-
cas, arredam Washington de intervenções 
militares de vulto.
É muito duvidosa a viabilidade dos Es-
tados Unidos destruírem ou degradaram 
substancialmente “manu militari” as infra-
-estruturas da indústria nuclear iraniana 
para impor de seguida a Teerão um com-
promisso de renúncia a projectos militares.
Um confronto em larga escala, obrigando 
em determinadas fases a posicionar tropas 
no terreno, não é, actualmente, aceitável 
para a Casa Branca, nem encontraria se-
quer apoio entre muitos republicanos no 
Congresso.
A alternativa de agravar as sanções, exi-
gindo o desmantelamento de toda a capa-
cidade de enriquecimento de urânio e im-
pondo inspecções irrestritas, proposta por 
republicanos e defendida por Netanyahu, 
é recusada por Teerão e desconsiderada 
por Pequim e Moscovo. 

Forçar a mão
Para Washington alteraram-se irremedia-
velmente os pressupostos de contenção 
no Médio Oriente da URSS através de 
estados clientes e movimentos revolucio-
nários susceptíveis de subverterem o Irão 
do xá Reza Pahlevi e a Arábia Saudita que 
contaram como pressupostos para a alian-
ça estratégica entre os Estados Unidos e 
Israel desde 1967.
Obama e próximas administrações norte-
-americanas terão de levar em linha de 
conta outros interesses além da aliança 
com Israel.
Em Telavive e Jerusalém pode lamentar-
-se a alegada falta de nervo e credibili-
dade de Obama, mas o risco de ruína do 
consenso bipartidário em Washington, 
concebido como apoio incondicional em 
última instância a qualquer governo isra-
elita, pode começar a ser visto como sinal 
de distanciamento estratégico.  
O estatuto nuclear militar de Israel asse-
gura-lhe capacidade de dissuasão única no 
Médio Oriente, mas se a ponderação de 
uma eventual e eminente ameaça iraniana 
prevalecer no caso de falhanço das nego-
ciações é bem possível que uma coligação 
de direita e extrema-direita tente forçar 
unilateralmente uma investida militar 
contra o Irão.  

 Jornalista

Nota-se um esforço, fracassado à partida, de procurar 

persuadir as pessoas a não tirarem conclusões apres-

sadas sobre os motivos que conduziram ao bárbaro e 

cobarde assassinato do Professor Gilles Cistac, na úl-

tima Terça-Feira.

Esse esforço irá fracassar à partida porque o contexto em que 

vivemos nos leva quase intuitivamente a concluir que Cistac foi 

morto devido às suas posições a favor de um controverso plano 

da Renamo para a criação de regiões/províncias autónomas.

Nas últimas semanas, Cistac vinha sendo alvo de vilipendio, 

destrato de carácter e de acusações não sustentadas de ter ob-

tido a nacionalidade moçambicana por meios fraudulentos. 

Alguns questionavam os pronunciamentos de Cistac não em 

função do seu valor, mas simplesmente pelo facto de ele ser um 

cidadão naturalizado. Na ausência da substância, o periférico 

tornava-se a única arma de combate; o poder da força brutal 

substitui-se à capacidade  humana de persuasão e de fazer valer 

os seus pontos de vista. 

São estes factos que conduzem a uma opinião generalizada de 

que a morte de Cistac só pode ter sido encomendada como um 

acto de intimidação contra a liberdade de expressão, e qualquer 

possibilidade de haver outros motivos para o seu assassinato, 

mesmo que plausível, torna-se simlesmente assessória, e exigirá 

provas inquestionáveis e muito esforço para levar as pessoas a 

mudarem de opinião. 

Independentemente das várias interpretações que se podem dar 

quanto às motivações de quem decidiu puxar o gatilho, o facto é 

que foi um acto de extrema barbaridade, e que por muito tem-

po será motivo de grande embaraço para o governo. A aconte-

cer menos de 24 horas depois da inauguração do ano judicial, 

numa cerimónia em que altas figuras do Estado, incluindo o 

Presidente da República, manifestaram a sua inabalável deter-

minação em combater o crime, a morte de Cistac parece ter 

sido uma  inqualificável declaração de guerra contra o Estado. 

A afirmação que o crime está mais avançado e sofisticado do 

que qualquer vontade política de o reprimir.

Tal como no caso de outros crimes hediondos, incluindo o ba-

leamento fatal contra o Juíz Silica no ano passado em Maputo, 

muito provavelmente os autores deste último assassinato nun-

ca serão descobertos, e permanecerão impunes para o resto da  

vida. 

Neste ambiente, há uma tendência natural de atirar todas as 

culpas para a polícia, acusando-a muitas vezes de incapacida-

de, senão mesmo em alguns casos de encarar os seus próprios 

agentes como assessores do crime. O facto, por exemplo, de 

nunca se ter alguma vez apresentado um único mandante dos 

raptos que tomaram conta da nossa sociedade é uma grande 

nódoa para todo o sistema de justiça, em particular a polícia. 

Há um clima generalizado de ausência de confiança pública 

sobre todo o sistema de administração da justiça no país, e isto 

torna urgente a necessidade de se estabelecer um ambiente em 

que essa confiança seja restabelecida.

Caso contrário, continuará a ser difícil convencer aos cidadãos 

de crimes violentos como o da última Terça Feira não estão a 

ser cuidadosamente orquestrados para instalar o medo e impe-

dir as pessoas de exercerem o seu direito constitucional à liber-

dade de expressão.

Um atendado contra a 
liberdade de expressão

Estado de segurança da 

agência  David Mahlobo

“Em cinquenta tons 
de vermelho”.

Exposição de cabos de espião

Sorria, está 
em directo em 
na El Jazeera
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A 
mendicidade não é 

apenas um exercício 

de infracidadania de-

fensiva, é, também, um 

manifesto ofensivo, uma moda-

lidade de luta táctica, digamos 

que a arte do fraco perante o 

bem-estar do forte.

A mendicidade é um exercício 

de questionamento das rela-

ções sociais vigentes em todos 

os sentidos: pelo acto, pela mão 

estendida, pela subserviência do 

pedido, pelo tom suplicante da 

voz, pelo corpo quantas vezes 

Mendicidade
arruinado, pela roupa sem ida-

de, pela deficiência física, enfim, 

pelo mal-estar e pela má cons-

ciência que procura implantar 

naqueles que são convidados a 

dar esmola. 

Mas é uma modalidade de luta 

que não ataca o sistema, antes o 

conforta, o mantém e o estimula 

a reproduzir-se em permanên-

cia. Não visa a lógica desse sis-

tema nem pode destruí-lo, antes 

procura usá-lo, limitando-se a 

cobrar-lhe uma pequena renda 

de piedade através da teatraliza-

ção diária da ruína social.

Escrevo este texto dentro de 
prantos. Estou fustigado 
com o assassinato de um 
dos melhores filhos de Mo-

çambique.

 A morte do Professor Gilles Cis-

tac pode ser um cenário que se 

desenha para o país nos proximos 

tempos. A morte do professor Cis-

tac marca o culminar das demons-

trações do ‘‘regime instalado’’, é um 

país em que ocorre um processo 

crescente de institucionalização de 

práticas autoritárias. 

Não podemos negar que Moçam-

bique e os seus governantes, desde 

1975 nunca se compremeteram 

com os princípios elementares da-

quilo que convencionalmente, cha-

mamos democracia, ou seja, com 

todas as instituições que permitem 

que as liberdades fundamentais se-

jam exercidas sem nenhum tipo de 

constrição. 

Não tenho muitas dúvidas que a 

forma rápida como o regime de 

1975 mudou, abandonou o seu “es-

quedismo”, o seu centralismo em 

1989, quatro meses antes da que-

da do muro de Berlim, no quinto 

congresso, não tinha que ver com 

a confiança na força das contradi-

ções, na dialética das discussões, 

no reconhecimento de ideias di-

ferentes, com o reconhecimento 

da democracia como liberdade, 

pelo menos no sentido pensado 

pelo filósofo francês Bejamim 

Constant(1), liberdade individu-

al de poder pensar, participar na 

sociedade ou ainda autocentra-se 

participando activamente na so-

ciedade. Aqui, estou dizendo que 

aquela mudança de 1989 e que 

culminou com a CR de 1990 não 

significava o reconhecimento das 

liberdades e muito menos o reco-

nhecimento do indivíduo com fim 

em si próprio, digo isso, sem nem 

de perto nem de longe um ser libe-

ral no sentido extenso da palavra, 

mas que concordo com a noção 

de liberdade que essa corrente nos 

propõe, falo do sentido de Cons-

tant. Penso que com o assassinato 

de Carlos Cardoso, Siba-Siba Ma-

cuacua e hoje do professor Cistac 

podem nos permitir dizer que, por 

hipótese, próxima de certeza, que 

aquela mudança foi apenas uma 

das estratégias usadas para garan-

tir a sobrevivência do regime que 

naquela altura estava quase falido 

à todos os niveis e com niveis de 

impopularidade inestimáveis. 

O discurso pela democracia como 

liberdade e como compromisso in-

tegrasse nos mecanismos de con-

tinuidade das lógicas internas de 

pensar e de fazer a política e de es-

truturar o politico. Podemos dizer 

que se acreditou nos valores bási-

cos quando pensámos nessa forma 

de estruturação do poder dentro 

da sociedade.

 Era a byanisaçao de Moçambique. 

Tenho para mim que o assassinato 

do Professor Cistac marca um mo-

mento em que a face nos termos 

de Goffman, aquilo que o regime 

esperava que nele reconhecêsse-

mos fica totalmente abalado. Essa 

morte configura-se como um mo-

mento de comprovação de todas 

aquelas vozes que sempre descon-

fiaram que Moçambique fosse um 

país de liberdade, de democracia. 

Tenho para mim que desde 1975 

até hoje com a morte do professor 

Cistac vivemos sempre momen-

tos de eliminações sumárias, de 

intimidações, mutilações de pen-

samento, anulação dos indivíduos. 

Vivemos até hoje num Moçambi-

que em que a estrutura interna do 

poder e as suas formas de actuação 

não mudaram, ou seja, um poder 

que se mantém pela violência, inti-

midação e violação ou mesmo por 

medidas antipopulares que vem do 

tempo colonial, ganharam sua ra-

dicalidade na primeira Républica 

e estão reactualizados, moderni-

zados nos últimos anos, naquilo 

que alguns chamam de segunda 

República porque acham que a 

constituição de 1990 configurou 

uma nova relação de poder, isto é, 

introduziu a democracia. 

Para mim, Moçambique nunca 

saiu da primeira República, porque 

as questões fundamentais daquele 

período não deixaram de ser parte 

extremamente importante na me-

cânica do poder instalado. Penso 

que os que dizem que inaugura-

mos a democracia, a segunda Re-

pública foram enganados porque 

uma das coisas estruturais  que este 

país nunca conheceu são os méto-

dos de gestão ao do poder.

 Podemos dizer, penso que aquilo 

que aconteceu em 1990 é o que 

podemos chamar de autoritarismo 

moderado, ou ao menos a estrutu-

ração de instituições que permi-

tissem garantir uma dissimulação 

estável aos olhos do Ocidente cio-

so de ver a fútil tese de Fukuyama 

do “fim da historia” e do triunfo da 

democracia liberal. Se partimos do 

princípio de Responsabilidade de 

Hans Jonas(2) podemos dizer que 

os que se responsabilizaram pela 

democratização do país, não viram 

outra coisa que uma oportunidade 

para reformar os temperos dos as-

sassinatos, do roubo e da pauperi-

zação das largas massas. Para mim, 

esse país que emerge depois de 

1990 não é outra coisa do que uma 

reformulação astuciosa de duas 

coisas, nomeadamente, do colo-

nialismo com toda a sua carga de 

violência e de um Estado autori-

tário de 1975 com todas as suas li-

mitações. Defendo que a morte do 

Professor Cistac nao é outra coisa 

que a consturação de um mártir 

para a intimidaçao em grande es-

cala cuja motivaçao é instaurar um 

estado de medo generalizado e a 

produçao de átomos ou melhor in-

divíduos atomizados, amendron-

tados e conformados. Não tenho 

muitas dúvidas que o assassinato 

do professor Cistac, representa não 

uma novidade do país em que nos 

encontrámos, mas simplesmente a 

concretização na luz do dia daqui-

lo que é o tipo de país que temos, 

fazemos e participamos. O assassi-

nato do professor Cistac represen-

ta para mim uma técnica da ‘‘go-

vertamentalidade’’ foucaultiana, 

das práticas ou formas concretas 

de governar aos outros. Assassinar 

parece-me ser um dos instrumen-

tos que tem mantido Moçambique 

num território passível de ser ge-

rido. Assassinar é para mim toda 

aquela prática que elimina física ou 

simbolicamente uma determinada 

pessoa. Sabemos o que aconteceu 

nos últimos dez anos em Moçam-

bique. Intimidou-se o pensamento 

crítico e, produziu-me em massa, 

o medo como base para a estabi-

lidade aparente do tipo de Estado 

que temos. Isso faz-me recordar o 

filme “Black november” pela forma 

como o Estado Nigeriano actua 

contra os considerados dissiden-

tes. Com efeito, parece-me que a 

forte repressão contra os elemen-

tos reputados “dissidentes” e nas 

diferentes manifestações ilustra o 

nível de intolerância em que Mo-

çambique vive. 

Essa situação convoca-me a pensar 

que os discursos sobre democracia 

em Moçambique são “ coquilles 

vides”. São absolutamente este-

reis. Mesmo que eu não me sinta 

próximo do liberalismo, mas penso 

que a sua perspectiva de conceber  

a liberdade e o respeito, pelo me-

nos no sentido de Hegel ou Stuart 

Mill, como possibilidade de cada 

realisar-se histórica e concreta-

mente, como ser capaz de trans-

formar dando a sua contribuição 

à historia ou ainda como possibili-

dade de exercer as múltiplas liber-

dades. Alguns intelectuais ociden-

tais e não só liberais, distantes das 

reflexões sociológicas do funciona-

mento do poder em Moçambique 

tinha elogiado nos vários artigos 

e até livros que Moçambique era 

uma história de sucesso na historia 

das transições da guerra para paz 

e do autoritarismo à democracia 

em Africa. Sempre desconfiei de 

tais análises pois que se fazermos a 

genética e genealogia do funciona-

mento do poder em Moçambique, 

deixando os aspectos formais da 

maior parte dos liberais avidos de 

ver “democracia” Africana e anali-

sar as práticas, os aspectos concre-

tos, o Estado em concreto ou ain-

da em açcão, podemos constatar 

que fez aquilo que Jean-François 

Bayart chamou de “stratégies de 

restauration autoritaire” ( Estra-

tégias de restauraçao autoritária). 

Ainda, aquilo que muito acredita-

ram como “transição democrática”, 

uso esse termos com as reservas 

epistemológicas,  foi simplesmen-

te extraviado e que foi reduzida à 

mera técnica de refundação disfar-

çada do antigo regime.

 É aqui que eu penso que é difícil 

pensar e conceptualizar Moçam-

bique em termos de “transição 

democrática”, ao menos se lermos 

à partir de Michel Foucault ou 

ainda da Ciência política menos 

formalista. A morte do professor 

Cistac pode ilustrar que a bata-

lha pela “democracia”, governo da 

liberdade (Lucien Jaume), foi per-

dida logo no principio,  pois que, 

ela foi utilizada como uma forma 

de captação de recursos exteriores. 

Não digo que isso ocorreu porque 

as pessoas não estavam preparadas. 

Há vários factores que precisam de 

investigação. Mas, para mim com 

a morte do professor catedrático 

Gilles Cistac, mostra de forma me-

nos complicada que a “democracia” 

transformou-se num instrumento 

(tecnologia política) de legitima-

ção interna e homologação inter-

nacional. Na verdade, penso que a 

democracia neste país que se cha-

ma Moçambique transformou-se 

no anti-politics machine de James 

Ferguson  (máquina antipolitica) 

no sentido de política dado por 

Aristóteles, Sócrates e Platão em 

que política era uma condição on-

tológica do homem mas também, 

uma responsabilidade. Todos têm 

o direito natural e a possibilidade 

de participar na sua sociedade. 

Em Moçambique os eventos mos-

tram que não é nesse sentido que  

ela foi pensada, ela foi pensada 

como técnica de manutenção do 

poder, controle de recursos e mobi-

lização das populações. Pura técni-

ca sem conteúdo político nenhum. 

Alias, ela tem sido ainda usada 

como instrumento de mapeamen-

to dos possíveis dissidentes, aque-

les que da reflexividade (Giddens), 

uma prática do seu quotidiano 

como o Professor Cistac. A morte 

de Boris Nemtsov, líder da oposi-

ção Russa, é uma clara manifesta-

ção contra a possibilidade de pen-

sar diferente. Penso que a situação 

em Moçambique não é diferente, 

com a morte do Professor Cistac, 

pelo contrário, esses dois casos tem 

grandes similaridades. A elimina-

ção de intelectuais e opositores é 

uma prática no Camarões de Bya, 

uma das figuras africanas que nos 

anos 80 defendeu veementemente 

o multipartidarismo e a plurari-

dade de ideias. Penso que a mor-

te do professor Cistac marca duas 

coisas: que o tipo de Estado que 

estão a construir à volta do crime 

organizado, por hipótese, está a 

motrar-se cada vez mais agressi-

vo e relutante em manter o cen-

tro da estruturação da sociedade 

na violência, intimidação e medo 

generalizado como o era o regime 

de Benali na Tunísia, de Mubarak 

no Egipto ou ainda do regime de 

Abdulla Yameen Abdul nas ilhas 

Maldivas. 

Não era algo novo em Moçam-

bique, porque nunca tivemos um 

Moçambique em que a violência, 

execuções, assassinatos deixam de 

ser instrumentos priviligiados do 

Poder, pelo contrário, ganharam 

contornos mais violentos. Esse as-

sassinato pode estar, por hipótese, 

a mostrar que esse Estado está em 

crise profunda, esta ém decom-

posição (vejamos as elições desde 

1999 até 2014) em que a única via 

para garantir a funcionalidade do 

poder é assassinar vozes que des-

pertam. Mas, como dizia Weber, 

nenhum poder funda-se apenas 

na violência. Isso pode ser o prin-

cípio de uma violência que pode 

continuar a crescer ou também o 

aumento das contestações em Mo-

çambique. Tudo vai depender da 

forma como as mobilizações serão 

feitas para estruturar uma acção 

colectiva para se salvar o país da 

catástrofe. Professor Cistac repre-

senta daqueles intelectuais que não 

ao vergou diante das intimidações, 

pelo contrário, junto com Sócrates, 

morreu assassinado defendendo 

verdades.

Barbarie!
Régio Conrado
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça

Independentemente dos motivos que 
terão ditado o baleamento do jurista e 
constitucionalista Gilles Cistac, na ter-
ça-feira (03/03/05), a verdade é que este 

acto macabro, uma vez mais em evidência, 
é consequência do tipo de democracia que 
temos em Moçambique. Este eleva a into-
lerância, muitas vezes de cordeiro mascara-
do, como algo que brilha alucinantemente 
dentro de algumas mentes tacanhas, ego-
ístas e pouco dadas ao debate de ideias. É 
uma democracia-tabú que se acorrenta a si 
própria.
Ao ver a foto do académico, estendido no 
chão, com as costas ensanguentadas a con-
firmarem o baleamento fatal por ele sofri-
do, deu para rever uma das passagens do 
“Savana” do dia 27/02/15, que se referia ao 
desabafo do visado, nos seguintes termos: 
“Dos mesmos comentaristas já senti sinais 
de intolerância política, académica e até do 
racismo. Ignorei-os, agora, aparecem a acu-

Cistac: fatalidade da intolerância?
sar-me de prática de actos criminosos. Acho 
que já basta. Tenho que agir. Não posso admi-
tir que esse grupo de criminosos continuem a 
manchar o meu nome. Vou avançar com uma 
queixa crime junto à Procuradoria” (p. 8). Uma 
outra passagem interessante, na mesma peça de 
Raul Senda, Cistac admitia que as pessoas dis-
cordassem das suas ideias, do seu pensamen-
to ou das suas opiniões; mas não aceitava que 
independentemente das relações que com ele 
tivessem, aparecessem publicamente a distor-
cer às suas ideias com o intuito de confundir a 
opinião pública. Tudo isto, acontece na senda 
da discussão sobre a questão da “autonomia” re-
gional (ou das províncias), entre outros aspec-
tos. Nota-se claramente que ele sente alguma 
pressão desagradável e desconfortante. O resto 
ficará por conta das autoridades responsáveis 
em “desvendar o crime”. Os mandantes, os 
executores, os conhecedores do assunto, os que 
(des)bloquearão as pesquisas, os interessados 
em conhecer a verdade… estarão agitados (ou 

extremamente calmos) nos próximos tempos.
Este acontecimento fortalece alguns prognós-
ticos. Um deles, é o facto de, uma vez subme-
tido o tão esperado anteprojecto da Renamo 
sobre as regiões (ou províncias) autónomas, 
os deputados da Assembleia da República não 
terem como não aprová-lo. A não aprovação 
poderá fazê-los perceber que o seu partido está 
conotado (no “entendimento popular”) com o 
referido acontecimento. O problema/mérito 
desta suposição estará na associação de “desen-
volvimentos” e não propriamente na questão 
de provas. Basta lembrar a “associação” feita 
por alguns telespectadores, nessa direcção, pela 
manhã, num dos programas da STV no pró-
prio dia em que ocorreu o baleamento. Talvez 
fizessem tais “associações” com a “cabeça ainda 
quente”; mas é isso que provavelmente poderá 
prevalecer. Caso o partido maioritário aprove 
o anteprojecto da Renamo, “antecipadamente 
negociado” entre Nyusi e Dhlakama, isso po-
derá significar um claro e merecido respeito 

pelo Presidente da República e um sentido de 

ponderação para o presidente do seu partido, 

para além de um inequívoco distanciamento 

com relação ao acontecimento em causa. Sig-

nificará, em última instância, que nada era ma-

quiavélico; que afinal havia seriedade por parte 

de Nyusi e Dhlakama.

Cá entre nós: não tanto pelo ditado que diz que 

“por morrer uma andorinha não acaba a Prima-

vera”, mas mais pelo facto de a nossa democracia 

precisar de perceber o sentido de tolerância. Todos 

sabemos de sobra o que é a intolerância; os exem-

plos multiplicam-se no nosso quotidiano político e 

social. Falta percebermos claramente o que é a to-

lerância nas suas múltiplas vertentes. É isto que 

não conseguimos cultivar, só falamos e custa-nos 

praticar. A intolerância não é nenhuma fatalida-

de, é por isso que as ideias não podem ser mortas. 

Vamos cantar: Jiminino não fala política, não fala 

política…, não fala política.

O 
acto em si parece ter sido exe-

cutado por profissionais, pro-

vavelmente contractados na 

África do Sul, de acordo com 

as descrições feitas por testemunhas do 

bárbaro assassinato de Gilles Cistac.

Mas os profissionais do crime obede-

cem a quem os contratou. E, se todos 

eles deverão ser capturados, julgados 

e condenados, a opinião pública está 

essencialmente interessada em saber 

quem foram os mandantes. Os outros 

são simples carne para canhão.

Ora, qualquer habitual leitor de livros 

policiais sabe que os dois primeiros 

pontos a investigar são: a) quem amea-

çou a vítima; e b) quem se beneficia do 

crime.

No caso do Prof. Cistac quem vinha a 

insultá-lo e denegri-lo, numa clara ten-

tativa de assassinato de carácter, era o 

tenebroso grupo conhecido por G40. 

Quer de cara aberta quer, escondendo-

-se atrás de pseudónimos.

Ainda há muito pouco tempo, alguém 

que assina Calado Kalashnikov publi-

cou o seguinte texto no FaceBook:

“Somos cidadãos comprometidos com 

a Paz e Unidade Nacional em Moçam-

bique e queremos comunicar que numa 

conversa com o Deputado Antonio 

Muchanga soubemos que a ideia que o 

líder da Renamo está a propalar nestes 

dias sobre a criação das chamadas Regi-

ões Autónomas no Centro e Norte do 

Pais, Foi concebida pelo Embaixador 

dos EUA, Douglas Griffiths, com apoio 

dos seus sequazes e homólogos da Ale-

manha, Grã-bretanha, Itália, França e 

Portugal, para poderem pilhar melhor 

os nossos recursos. Muchanga disse-nos 

também que esses sanguessugas contam 

com o apoio do espião francês Gilles 

Cistac que é docente da UEM, e com 

um grupo de brancos descontentes que 

Integra os economistas Castel Branco 

e João Mosca, e o jornalista Fernando 

Lima, do Savana e Fernando Veloso, 

do canal de Moçambique. O objectivo 

é DIVIDIR PARA REINAR. Passe a 

palavra”.

Creio, portanto, que uma investigação 

inicial poderia ser: descobrir quem é 

este senhor Kalashnikov que, através do 

próprio pseudónimo, nos dá ideia da sua 

forma de resolver os problemas.

Na segunda vertente é incontornável a 

conclusão que o silêncio de Gilles Cis-

tac apenas era do interesse de uma ala, 

dentro do partido Frelimo, cujas ideias 

e posições ele vinha contrariando com 

os seus textos de análise jurídica e cons-

titucional. Não vislumbro que possa 

haver outros interessados nesse silêncio.

Particularmente, preocupante é que 

quem mandou executar o crime devia 

estar plenamente consciente que está 

ideia, sobre quem se beneficiava, surgi-

ria imediatamente a toda a gente. E se, 

mesmo assim, seguiu em frente, é por-

que, arrogantemente, sabe que o poder 

que mantém lhe vai garantir a impuni-

dade.

No meio disto tudo está um Filipe 

Nyusi engolindo sapos a uma velocida-

de muito maior do que terá imaginado 

antes. E ainda vai só no principiozinho 

do mandato.

Quando foi assassinado Carlos Cardo-

so, pretendia-se fazer medo aos profis-

sionais da imprensa que começavam a 

fazer jornalismo independente. Não 

conseguiram. Em vez de provocarem 

mêdo provocaram raiva.

Mas as mentes mediocres que estiveram 

por trás do assassinato do Prof. Cistac 

não aprendem este tipo de lições e vol-

taram a fazê-lo.

O medo e a raiva

Os cientistas que conhecem o que se passa nos 
oceanos - Atlântico e Pacífico - sabem o que 
está a acontecer de novo e que é talvez ainda 
pior do que foi no ano passado: as areias das 

praias, seguramente, vão ser ainda mais destruídas, 
sem nada ter sido feito.
Ninguém responsável neste governo se ocupou do 
que aconteceu na costa portuguesa. Veremos em 
breve o que irá suceder neste ano.
O governo atual está no fim, todos os portugueses, 
pobres e ricos, o sentem. Exceto o senhor primeiro-
-ministro, que há poucos dias se revelou muito oti-
mista, como sempre desde que iniciou o seu man-
dato.
Ora nunca se separou da troika, que tem ganho 
muito dinheiro com Portugal, e sempre manteve e 
continua a manter, para nossa desgraça, a terrível 
austeridade, que nenhum outro governo aceitou. A 
Alemanha da senhora Merkel ganha com isso e o 
governo português não se cansa de lhe prestar total 
vassalagem. A ela e ao seu ministro das Finanças, 
Schäuble, ultrarreacionário.
A Alemanha está, de resto, em dificuldades. A se-
nhora Merkel quis associar-se ao ditador Vladimir 
Putin. Porém, o presidente Barack Obama, com a 
sua habitual inteligência, advertiu-a de que não po-
dia estar a negociar com Putin quando a NATO está 
empenhada na defesa da Ucrânia. Ao que julgo sa-
ber, Merkel teve de recuar e, como é sabido, a União 
Europeia está em massa a favor da NATO
Outro problema grave para o atual governo é que 
não pode manter a austeridade como sempre tem 
feito porque a austeridade mata e leva à destruição 
do Estado. Para quê? Para favorecer a troika e a se-
nhora Merkel contra o interesse do Estado portu-
guês. Não é crível. 
A austeridade tem de acabar já para não destruir 
mais o país e os portugueses, como tem infelizmen-
te acontecido, causando o aumento da pobreza, da 
fome, da falta de médicos, enfermeiros e medica-
mentos, dificuldades financeiras nas universidades 
e escolas, antes excelentes, e o desaparecimento, 
aos poucos, da classe média. Tudo vai cada vez pior. 
Quem pode sair do país, emigra. Os que não po-
dem passam fome e dormem nas ruas e debaixo das 
pontes.
Contudo, o otimismo do primeiro-ministro é gran-
de. Tudo vai bem - segundo diz - e está com a ideia 
de que vai ganhar as próximas eleições. Que ilusão! 
Não fala com as pessoas capazes de lhe dizer a ver-
dade e não se pode passear nas ruas sem ser vaiado. 
Tal como o Presidente da República, que é seu alia-
do desde sempre e também só fala com as pessoas 
que lhe dizem o que quer ouvir. São sócios da mesma 
parceria...
Enquanto o governo se vangloria, a União Europeia 
veio na semana passada dizer-nos que Portugal vai 
de mal a pior e que os chamados deficit estruturais 

se agravaram, pondo em causa o Estado social. Já o 

sabíamos.

A entrevista do senhor primeiro-ministro
Na entrevista ao Expresso de sábado passado, o 

senhor primeiro-ministro diz que já saímos de um 

período difícil (não saímos) e que «precisamos de 

consolidar reformas, crescimento e confiança para 

não perder a maioria nas próximas eleições». Que 

ideia mais difícil de aceitar! Porque todo o país pen-

sa - como se sabe - o contrário. E depois acrescenta 

contra a opinião geral, cito: «Não ter maioria abso-

luta pode ser um perigo.» Só se for para os seus apa-

niguados. E mesmo assim...?

O país está contra ele e com razão. E, apesar da for-

te emigração, entre os que ficaram, ricos ou pobres, 

a esmagadora maioria não vai votar no PSD, como 

todas as sondagens têm mostrado (dois terços não 

votam no PSD e no CDS). Veremos. Mas o senhor 

primeiro-ministro não vai seguramente ter, apesar 

de «ser um perigo», na sua linguagem, uma maioria 

absoluta. É evidente.

Um artigo admirável
O Expresso, que continua a ser muito lido, publicou 

no sábado passado um artigo admirável de Miguel 

Sousa Tavares. É importante que seja lido e comen-

tado. Sou amigo, desde há muitos anos, do seu au-

tor. E prezo-me de o ter sido também de seu pai, 

Francisco Sousa Tavares, e de sua mãe, Sophia de 

Mello Breyner, mesmo quando foram deputados à 

Assembleia da República e nem sempre a meu lado.

Vem isto a propósito do notabilíssimo artigo que es-

creveu, intitulado «O Estado do Estado de direito». 

Corajoso e excelente. Bem-haja querido amigo!

Pôs os pontos nos iis quanto à necessidade de os re-

presentantes dos partidos alterarem a legislação do 

Processo Penal, que, aliás, muitos advogados têm 

vindo já a reclamar.

Os magistrados em geral não devem, por isso, esque-

cer que são dos titulares dos órgãos de soberania dos 

mais desprestigiados no país.

Depois da indecorosa posição da ministra das Fi-

nanças de Portugal, sentada ao lado do reacionário 

Schäuble, sujeitando-se a uma fotografia de propa-

ganda da austeridade, que é sempre uma desgraça 

para qualquer Estado, soube-se agora que Portugal 

e Espanha fizeram pressão junto da Alemanha para 

que o acordo com o governo grego não ocorresse.

Mas ocorreu. E com êxito, como está à vista. Felicito 

Tsipras e o seu notável ministro das Finanças por 

isso. E também pelo aumento da popularidade do 

seu governo na Grécia e em grande parte na União 

Europeia. Valha-nos isso!

Um problema ambiental e não só
Por Mário Soares
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As dívidas que a Televisão 
de Moçambique (TVM) 
tem, com os clubes, re-
lacionadas com as trans-

missões de jogos de Moçambola 

alimentaram acesos debates du-

rante a realização, semana passa-

da, da Assembleia Geral da Liga 

Moçambicana de Futebol (LMF). 

As dívidas em questão estão em 

crescendo, totalizando cerca de 30 

milhões de meticais. A TVM mos-

tra-se impotente para arcar com as 

suas responsabilidades.

Entrentanto...

Quando a 16 de Fevereiro deste 

ano, o presidente da Mesa de As-

sembleia Geral da Liga Moçam-

bicana de Futebol, LMF, Alcido 

Eduardo Nguenha, nos termos do 

preceituado no nr. 2, do artigo 22º 

dos estatutos daquela agremiação, 

convocou a reunião da Assembleia 

Geral Ordinária número 20, para a 

passada sexta- feira, pelas 13h30, 

com quatro pontos em agenda, 

nomeadamente, a apreciação, apro-

vação e assinatura da acta nr. XIX 

da Assembleia Ordinária; a apre-

sentação, discussão e aprovação do 

relatório de actividades e contas, 

referentes ao ano passado; a apre-

sentação , discussão e aprovação do 

plano de actividades e orçamento 

para 2015,  para além dos diver-

sos, muitas expectativas rodearam 

o evento. Por várias razões, as quais 

podem ser consubstanciadas nos 

aspectos que se seguem:

- Que havia todo o interesse por 

parte dos aficionados pelo futebol 

e não só, em saber se, de facto, es-

tariam criadas todas as condições 

para que o certame possa decorrer 

sem sobressaltos, sem paragens im-

previstas, provocadas por falta de 

sustentabilidade financeira, à seme-

lhança dos últimos anos, particular-

mente desde que Alberto Simango 

Júnior substituiu Miguel Matabela, 

na direcção daquele órgão; 

- Que havia interesse, por parte dos 

aficionados pelo futebol, em saber 

todos os pormenores relativos à 

realização da prova, que incluem 

aspectos ligados ao transporte, alo-

jamento das 14 equipas que vão to-

mar parte no evento;

- Que subsistiam dúvidas em saber 

se o relatório de actividades e de 

contas seria aprovado ou não e que 

recomendações ou reparos os clu-

bes fariam para direcção da LMF;

-Que havia  interesse em saber so-

bre o futuro da actual direcção da 

Liga já que está com o mandato a 

Dívidas da TVM preocupam os clubes
Por Paulo Mubalo

terminar,  tendo em conta que este 

não nos afigura ser um momento 

apropriado para se fazer qualquer 

que seja a mexida, tanto assim que 

o actual presidente da Liga e o seu 

staff têm alguns pendentes por cla-

rificar,  têm alguns contactos em 

estado muito avançado com os pa-

trocinadores, sob o risco de deixar 

por terra os entendimentos  que 

estão para ser  fechados ;

-Que reinava o espectro  de incer-

teza na saída do actual presidente 

depois de, num passado recente, a 

Liga ter enfrentado vários proble-

mas de auto- afirmação e auto- 

superação, sendo que alguns dos 

quais terminaram com a  prisão de 

um antigo quadro sénio da institui-

ção ;

- Que havia incerteza em se saber se 

a confiança que Simango foi crian-

do junto dos parceiros , os quais  a 

qualquer solicitação da Liga não se 

fazem de rogados, abrindo, salvo 

raras excepções, os cordões à bolsa, 

não corria o risco  de desaparecer 

em caso de  mudança de pedras 

naquela instituição justamente  um 

ou dois meses depois do arranque 

do Moçambola.

Mas  os representantes dos 14 clu-

bes que participaram na Assem-

bleia Geral estudaram os vários ce-

nários, equacionaram estas e outras 

situações e de viva voz concluíram 

que, não se estando a pontapear os 

estatutos da Liga , podiam manter 

o actual presidente até ao término 

do Moçambola deste ano, para dai 

em diante  escolherem o presidente 

que vá dar continuidade ao traba-

lho realizado .

De resto, o Moçambola é feito pe-

los clubes e cabe, em primeiro lugar 

a eles decidirem.

 Mas, se do ponto de vista compe-

titivo, organizativo, quiçá,  despor-

tivo,  o Moçambola, na sua versão 

de 2014 foi um grande ganho, em 

contrapartida há situações que, pe-

los vistos, estão longe de serem ul-

trapassados. O maior problema diz 

respeito a dívida que a televisão pú-

blica, TVM, tem com os clubes que 

já ultrapassa os 30 milhões de meti-

cais. São dívidas referentes às trans-

missões televisivas de jogos, assim 

como a taxa do Fundo de Sustenta-

bilidade, que passou dos anteriores 

5500,00Mt para 12000,00mt, para 

a Federação Moçambicana de Fu-

tebol.

A par disto, ao calor dos debates, 

algumas questões mereceram des-

taque, tais como a necessidade de 

se reduzir as despesas nem que para 

tal  tivesse que se acabar com a rea-

lização de alguns eventos paralelos, 

como o festival de abertura e a gala 

do Moçambola. O presidente da 

LMF teve de explicar por A mais 

B, aos presentes, que é pela gestão 

criteriosa de fundos e que não é 

despesista como algumas correntes 

terão dado a entender. Igualmente, 

em termos de números, pode se di-

zer que, comparativamente ao ano 

de 2013, onde a Liga recebeu pa-

trocínios no valor de cerca de 103 

milhões de meticais, no ano passa-

do houve relativo decréscimo, pois 

os parceiros disponibilizaram cerca 

de 93 milhões de meticais.

Vilankulo de novo  acolhe pontapé 

de saída

Depois de a pacata vila turística de 

Vilankulo ter acolhido o pontapé 

de saída da maior prova futebolís-

tica nacional,  quando o Vilanculo 

FC subiu pela primeira vez ao Mo-

çambola, a festa voltará aquela ban-

das, fazendo convergir as atenções 

dos amantes de futebol, isto porque 

a 14 de deste mês  o seu novo repre-

sentante, ENH, medirá forças com 

o Desportivo de Maputo.

Nas outras partidas,  o Maxaquene 

receberá o Ferroviário de Nacala; o 

Ferroviário de Quelimane  jogará 

diante do seu homónimo de Mapu-

to; o de Nampula bater-se-á com o 

da Beira; a Liga Desportiva recebe-

rá o Costa do Sol, o 1º de Maio de 

Quelimane desloca a Chibuto para 

receber o representante de Gaza, 

enquanto que o HCB medirá for-

ças com o Desportivo de Nacala.

A LMF também  destacou as empresas que mais contribuem para o crescimento do Moçambola

João Raúl, do Costa do Sol, durante o sorteio do Moçambola-2015 
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O 
atletismo convencional é 
uma das modalidades que já 
trouxe muita alegria ao nos-
so país. Durante quase uma 

década, Moçambique fez parte do 
grupo de elite do atletismo mundial 
(onde integra os Estados Unidos da 
América, Jamaica, entre outros), com 
Maria de Lurdes Mutola, a conquis-
tar três medalhas de ouro, em campe-
onatos mundiais e uma medalha de 
ouro, nos Jogos Olímpicos de 2000, 
decorridos em Sydney, na Austrália, 
todas nas provas de 800 metros.

Passado quase uma década, após o 

desaparecimento da campeã olímpi-

ca das pistas, Moçambique também 

passa ao lado dos pódios mundiais, na 

mesma modalidade.

Foi com o propósito de conhecer as 

razões que afastam o nosso país des-

tes locais, nesta modalidade, que o 

SAVANA procurou o treinador da 

Universidade Pedagógica, Bento To-

más, para comentar este facto.

Entre os problemas enfrentados por 

esta modalidade, Tomás cita o baixo 

investimento,  a desvalorização dos 

técnicos, a supervalorização de outras 

modalidades, em particular o futebol,  

em detrimento do atletismo, a for-

mação e o dirigismo. O técnico che-

ga mesmo a considerar os dirigentes 

como “indivíduos que vivem do suor 

“O atletismo devia ser a primeira modalidade a ser valorizada”
-Defende Bento Tomás, treinador da UP, para quem “Moçambique é conhecido através desta modalidade”

Por Abílio Maolela

dos treinadores.

Conta que a principal razão do in-

sucesso desta modalidade, nos últi-

mos anos, deve-se à “desvalorização, 

acentuada, dos técnicos, pois, estes 

trabalham em condições de extremas 

dificuldades”, apesar de produzirem 

talentos, como Creve Machava e Al-

berto Mamba. 

“Formei Alberto Mamba, nos últimos 

anos. Ele foi ao Quénia, mas ninguém 

me dá estímulo. Quando falo de es-

timulo, não me refiro ao dinheiro, 

mas ao delineamento, conjunto de 

estratégias para o aparecimento de 

mais Mambas. Falo da participação 

em grandes cursos de rendimento. 

Não há agradecimento aos formado-

res desportivos. O nosso atletismo é 

feito por amor à camisola. Nós não 

desistimos porque gostamos da mo-

dalidade”. 

Tomás, defende que o atletismo de-

via ser a primeira modalidade a ser 

valorizada no país, porque, no seu en-

tender, “Moçambique é conhecido no 

mundo graças ao atletismo, através da 

Lurdes Mutola, Tina da Glória, Kurt 

Couto, Alberto Mamba, Sílvia Pan-

guane, entre outros”.

“O atletismo devia ser a primeira mo-

dalidade a ser valorizada. Em segun-

do lugar, devia estar o basquetebol e o 

hóquei em patins, em terceiro, por se-

rem as modalidades que trazem resul-

tados ao país. Mas, nós despendemos 

valores com modalidades que não nos 

representam”, considera a nossa fonte.

O técnico afirma que o treinador é 

“o pai que vive os problemas reais do 

atleta”, pelo que é preciso ser acari-

nhado, de modo a desenvolver o seu 

trabalho, mas este aspecto não se ve-

rifica, pois, actualmente “nós forma-

mos e depois dos frutos, ninguém nos 

olha. O dirigente é quem desfruta do 

produto”, remata.

“COM não nos valoriza”
Chamado a apontar os indivíduos 

que “desfrutam do suor” da sua clas-

se, Bento Tomás apontou o Comité 

Olímpico de Moçambique (COM), 

como sendo o principal “calcanhar de 

Aquiles”.

“O COM não dá valor aos fazedores 

desta modalidade, porque tira-nos 

os atletas sem avisar e não nos dá 

nenhum estímulo. Não estou a dizer 

para não tirar os atletas, mas é preciso 

que seja de uma forma organizada”, 

aconselha.

A fonte conta a história de Stélio 

Craveirinha, treinador-formador de 

Lurdes Mutola e Argentina (Tina) 

da Glória, em que as atletas viajaram 

para o estrangeiro, sem o seu conhe-

cimento.  

“Houve uma situação triste que acon-

teceu com Stélio Craveirinha. Quan-

do formou a Lurdes Mutola, mui-

tos pensaram que ele era louco, mas 

quando retiraram a Lurdes, ninguém 

lhe disse nada. O mesmo aconteceu 

quando formou a Tina da Glória, 

em que viajou para Europa sem o seu 

conhecimento. Ouviu de alguém que 

Tina estava de viajem, quando ele es-

tava no Desportivo à espera dela para 

o treino”, revelou Tomás, para quem o 

COM deve ser comunicativo. 

“O COM deve nos comunicar que 

está a acontecer isto ou aquilo. Deve 

dizer que os vossos atletas já não têm 

espaço, em Moçambique, e queremos 

tirar-lhes para o estrangeiro, porém, 

vão ganhar isto e aquilo. É neste sen-

tido que queremos que o COM ac-

tue”, acrescenta.

Futuro incerto no atletismo
Devido ao descontentamento desta 

classe profissional, Bento Tomás não 

vê com bons olhos o futuro desta mo-

dalidade.

Para o técnico, se a situação não mu-

dar, Moçambique será como o seu 

irmão do Atlântico, Angola, que não 

tem esta modalidade, porque “os trei-

nadores estão a ficar frustrados”. 

“Angola tem muito dinheiro, mas 

não tem atletismo. Agora temos três 

atletas de nível internacional e já con-

seguimos nos aproximar ao nível da 

África do Sul. Mas, não lhe dou mais 

cinco anos com esta modalidade, no 

país, tendo em conta a forma como 

temos sido tratados”, perspectiva o 

técnico. 
“Com muita certeza, no futuro vamos 
parar de trabalhar e Moçambique 
nunca mais se fará ouvir no mundo. 
Isto frustra-nos e o país é que vai pa-
gar. Não estamos felizes com o está-
gio actual do atletismo”, acrescentou. 
“As vezes matámos as nossas famílias 
de fome, dando dinheiro de trans-
porte aos jovens, para o seu sucesso e 
depois não tirámos nenhum proveito 
disto”, destaca a fonte. 
Questionado sobre o papel da Fe-
deração Moçambicana de Atletismo 
(FMA), tendo em conta as promessas 
feitas por Shafee Sidat, na sua candi-
datura à presidência daquela agremia-
ção, Tomás afirmou que aquela insti-
tuição tem defendido até onde pode, 
mas o COM é o principal actor, pois 
“está acima da Federação”.
Dentre as instituições à recorrer, Ben-
to Tomás olha para o Ministério da 
Juventude e Desportos, como sendo a 
única capaz de solucionar o problema, 
tendo em conta a nova composição do 
mesmo.
Aliás, deposita confiança no titular do 
pelouro, Alberto Nkutumula, por ser 
jovem e “não viciado no mundo des-
portivo”, porque “se fosse alguém dos 
meandros desportivos diríamos que é 
isto ou aquilo”.

Estão abertas candidaturas para o ano lectivo de 2015 do curso de Mestrado em Terapia 

Familiar e Comunitária. 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso compreende duas componentes de formação concomitantes (académica e profissio-

nal), realizáveis por um período global de dois anos lectivos e que totalizam 120 Créditos 

Académicos, o equivalente a 3000 horas. A componente curricular é constituída por 14 Mó-

dulos, o correspondente a 66 Créditos, enquanto a componente prática (Estágio, Supervisão 

e Coaching) é constituída por 24 Créditos.

Após a conclusão, com sucesso, dos módulos e da componente prática, o estudante recebe o 

certificado de Terapeuta Familiar e Comunitária.

Para a obtenção do grau de Mestre o estudante deve elaborar uma Dissertação, a qual equi-

vale a 30 Créditos.

O calendário das aulas obedece ao calendário académico da UEM. As aulas decorrem das 

16:00 às 20:00 horas.

VAGAS
O número de vagas disponíveis é de 18.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de pesquisa sobre um tema da área a 

que se candidatam. Os candidatos poderão ser submetidos a uma entrevista.

São critérios cumulativos para a selecção dos candidatos os seguintes:

- Certificado de habilitações (Licenciatura ou grau equivalente) em Psicologia, Medicina, 

Assistência Social, ou áreas afins;

- Experiência relevante como profissional de saúde, de acção social, de atendimento reli-

gioso ou áreas afins, dentro de Instituições ou empresas;

- Classificação mínima de catorze (14) valores obtida na Licenciatura ou grau equivalente;

- Equidade regional e de género;

- Proficiência na língua inglesa;

- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa; da entrevista e da análise dos documen-

tos entregues no acto de candidatura. 

PROCESSO DE CANDIDATURA
- As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários estão disponíveis no Registo 

Académico da Faculdade de Educação. 

- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, deverão dar entrada no Registo 

Académico da Faculdade de Educação, de 09 de Março a 31 de Março de 2015, das 8:00 

as 16:30 horas.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

MESTRADO EM TERAPIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Os processos de candidatura devem ser instruídos com os seguintes documentos:

- Certificado de conclusão e de cadeiras feitas de Licenciatura ou grau equivalente;

- Curriculum Vitae;
- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;

- Carta endereçada ao Director da Faculdade, indicando a área de especialização que pretende 

seguir e a disponibilidade financeira para o pagamento de propinas;

- Duas cartas de recomendação;

- Projecto de pesquisa sobre um tema da área a que se candidata, segundo a estrutura fornecida 

pelo registo académico da Faculdade de Educação;

- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt a efectuar na conta Nº 67992830 

– BIM, Titular- UEM-FACED-MESTRADOS;

- Carta de autorização da entidade empregadora, para candidatos trabalhadores.

MATRÍCULAS
O período de matrículas dos candidatos admitidos será anunciado pela Direcção do Registo 

Académico. No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da UEM, os 

candidatos admitidos deverão apresentar:

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;

- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula Pessoal;

- Certificado de Conclusão de Licenciatura ou equivalente.

INSCRIÇÕES E PROPINAS
Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo Académico da FACED, estando sujeito ao 

pagamento de:

- Taxa de Inscrição, no valor de 9.000,00Mt, paga uma única vez no acto de Inscrição, a 

depositar na conta nº 67992830 – BIM, Titular – UEM-FACED-MESTRADOS;

- Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga mensalmente em prestações se-

mestrais ou anuais, durante 22 meses.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no Registo Académico da Faculdade 

de Educação, rés-do-chão pelos seguintes endereços:

Campus Universitário, UEM – Maputo

Tel/Fax: +258 21 49 33 13

Telefone: +258 21 49 71 74 Extensão 1211.   

Telefone celular: +258 82 4122 652

Email: facedregistoacademico@gmail.com
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Por Luís Carlos Patraquim

Então lhe vi, luzente,

A respiração ardendo na floresta,

Os cirros no cume do mais alto olhar,

- Ó sedosa pele, branca e fria mansidão

Para quem assomou à boca da caverna,

Esquálido de sombras

E cego de ver os rios de fora, suspensos

Da vertigem! –

Um imaginário Quando,

A punção do Tempo, sua carne repartida

Entre geografias

E, de seu desejo, o meu

Que se não partiu jamais.

Vos digo, Giovanni e Francesca, que de vossas Mães sois fruto,

Dentro delas foi para Laura o desejo que trago a freio pleno.

Traem os poetas a louvação obsessiva sua, vós que fostes

O vinho nas tardes que junto aos lábios se encurtavam.

De Lombez, vagueando pela nóvel Europa minha, 

Paris, Aix.la-Chapelle, estremecendo à perdida voz de Cícero, 

Tudo e seus ledos olhos, de Laura, aqui cheguei,

A Alma silenciosa e estoica como os Ciprestes que não se inclinam

No dorso deste monte. Altas sobem as árvores e nem o revolto caos

Que Hesíodo ordenou, no trabalho das palavras e na iluminada

Carnação dos dias, são mais do que aquilo que vejo: os dois rios,

as vozes do deus que os homens vela, seu trono derramando-se

Em verde pelas encostas, oiço o dolce stil nuovo 

- Vinde até mim Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, e mesmo tu, Alighieri,

Que o escreveste no Purgatório -

Canções, sonetos, tratados, a inquirição do Deus cristão

Tão solitário entre as aprazíveis estórias do helénico empíreo,

As górgonas que se metamorfoseiam e a hidra precipitada em seu

Feitiço de pedra, o mais que emudeço

Porque vivo, ao vosso mundo acrescentai o nome,

Namúli chamado.

Os círculos que, aterrado e penso, em devota pose li 

Do exilado florentino

- a stanza é um zumbido de abelhas, 

Uma corola que dos seus olhos flui, um afluente da misteriosa Fonte -

A Torre verbal

Lhe vi, liberta aura,

A deusa  

Cabeça de fogo e os espíritos derramando-se pelos ombros

Tristes olhos de peixe

Nua

Muda

Deitada 

E a canção ficava longe

- como subir-te? –

Felizes os que morrem espantados nas tuas entranhas

E esgaravatam as formas e bebem o sal

Da carótida no teu corpo de basalto

Feriu-te a azagaia e tu danças

expelindo a Aura

Arfante até aos pés

Como te atreves e dizes

No meu país nunca nenhum poeta se suicidou?

Demorro-me no segredo das tuas partes

A sombra da sombra na floresta e o perfil da luz

Rugoso nos caminhos inclinados

Extática é agora a lava do desejo

Não chores, Namuli, pelos gnomos

- os teus filhos por dentro da carne fértil

Suportam a palavra 

E as derivações do Tempo.

Petrarca com Madonna 
Laura nos montes Namuli

O 
recém-criado grupo de teatro da 
Casa do Artista está a ensaiar a sua 
primeira produção, intitulada “A 
Preguiça”, e pretende que essa peça 

assinale uma mudança profunda no panora-
ma teatral beirense. “Sem menosprezo pelo 
trabalho dos grupos de teatro existentes na 
Beira, não escondemos que o nosso objec-
tivo é criar um novo patamar de exigência 
para a actividade cénica na cidade”, afirmou 
um porta-voz da Casa do Artista, em decla-
rações exclusivas ao Savana.

A fim de atingir esse desiderato, o grupo de 

teatro da Casa do Artista está empenhado 

nos ensaios da sua primeira produção, “A 

Preguiça”, cuja estreia terá lugar no mês de 

Abril. Trata-se de uma comédia da autoria 

do premiado dramaturgo argentino Ricar-

do Talesnik, traduzida e encenada por José 

Pinto de Sá, e interpretada por um elenco 

de actores beirenses que inclui Ana Manja-

ra, Augusto Ajapy, Bento Zeferino, Iracema 

Correia, João Chaúque e Mel G Cachorrão.

Os ensaios da peça foram precedidos por 

uma acção de formação destinada aos acto-

res, uma iniciativa da Casa do Artista que 

Casa do Artista enaltece 
nível do teatro na Beira

contou com a orientação técnica do encena-

dor português João de Mello Alvim. 

A bagagem adquirida durante essa formação 

permite agora aos actores abordarem com 

mais confiança e profundidade a construção 

das suas personagens. A peça trata, em tom 

de comédia, o problema da desumanização de 

um universo regulado por normas implacá-

veis, onde as pessoas se sentem meras engre-

nagens num mecanismo que não controlam. 

A peça, inicialmente levada à cena na Argen-

tina, já foi traduzida em numerosas línguas e 

representada em mais de trinta países.

Tal como os ensaios, os espectáculos terão lu-

gar na sala de teatro da Casa do Artista, fruto 

de importantes obras de reabilitação destina-

das a transformar as ruínas do Almoxarifado 

num moderno centro cultural, dotado de ga-

leria de exposições, centro social e sala mul-

tiusos, vocacionada para acolher workshops, 

conferências e outros eventos culturais ou 

empresariais.

Uma vez concluída a intervenção, financiada 

pelo Reino da Noruega, a cidade passará a 

contar com um equipamento de grande valor 

para o desenvolvimento da cultura nas suas 

várias formas. A.S 

 Ana Manjara e Augusto Ajapy num momento dos ensaios, na Casa do Artista. 
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O 
saxofonista Moreira Chonguiça e a 
sua banda The Moreira Project estão  
nos Estados Unidos da América, 
onde vão realizar uma tourné duran-

te a primeira quinzena de Março. O  convite 
foi feito pelo Iberian Suite Festival  (evento 
que celebra os países Ibéricos) cuja abertura 
foi feita no passado dia 3 de Março no Ei-
senhower Theatre  por The Moreira Project. 
Chonguiça é o único artista africano e é 
acompanhado pelo Kevin Gibson na bateria, 
Ângelo Syster na guitarra, Hélder Gonzaga 
na viola baixo. 

Participam no festival Ibérico, Carminho 

(Portugal), Eugenua Leon (México), Com-

panhia de Dança Corpo (Brasil), The Araka-

endar Choir and Orchestra (Bolívia- Rei-

noUnido), Ballet Dancers e Carmen Corella 

(Espanha).

O Rei da Espanha e proeminentes membros 

do Congresso dos Estados Unidos assistiram 

a sessão de abertura. Moreira Chonguiça e 

sua banda terão outro espectáculo, mais du-

radoiro, no dia 07 de Março, no Millennium 

Stage – JF Kennedy Centre (um lugar emble-

mático das artes nos Estados Unidos).

Moreira Chonguiça actua nos EUA
 Iberian Suite Festival é um evento global 

que comporta diferentes artes. O mesmo foi 

desenhado para divulgar e celebrar culturas 

e comunidades falantes da língua portuguesa 

e espanhola. A divulgação da cultura Ibérica 

vai contemplar exibições e instalações de ar-

tes visuais, gastronomia,   literatura, design, 

entre outras. A.S

Moreira Chonguiça representa o país no evento
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Esta terça-feira foi marcada por evento que deixou muitos moçambica-

nos, e não só, numa situação de indignação generalizada. A morte do 

constitucionalista Gilles Cistac. Voltamos para aqueles tristes momen-

tos, a quando da morte do Jornalista Carlos Cardoso e do economista 

Siba-Siba Macuacua. 

São considerados Martires da Moçambicanidade. Aqueles que querem que não 

pensemos, estejamos com mentes formatadas têm de saber que sempre aparece 

um iluminado para trazer a luz no fundo do túnel. A quem diga que o país está a 

voltar para o túnel. Para o escuro. Nós queremos a luz.

No meu país quando surge aqueles que apresentam a verdade para o consumo 

obrigatório, que desvenda as possibilidades de redução do poder que as elites go-

zam do Estado, que ajudam aos que não tem altos níveis de capacidade de analisar 

as coisas que nos rodeiam. A por claro o que muitas vezes não vimos.

Gilles Cistac não inventou nada, apenas interpretou para todos o texto da nossa 

constituição. Pelas suas intervenções conhecia melhor o Direito que todos asses-

sores jurídicos do Governo juntos. Discutia publicamente  os assuntos relevantes 

do país. 

Quando vejo na primeira foto a antiga Ministra da Justiça, Benvida Levi a conver-

sar com o actual Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Ab-

duremane Lino de Almeida, recordo que em Julho de 2014, Gilles Cistac candida-

tou-se para o posto de juiz do Tribunal Africano dos Direitos Humanos mas a sua 

candidatura foi chumbada. Acredito que era a pessoa com mais credenciais para 

representar Moçambique. Era considerado uma pedra “Juridica” para o regime?

Quem parece, pelo semblante, estar arrependido com as falhas que cometeu no 

passado é o antigo Ministro do Interior Almerino Manhenje que escuta aten-

tamente o Hermenegildo Gamito, Presidente do Conselho Constitucional. Pelo 

dedo em riste parece sentencia-lo que errou no passado mas já passou.

Quem anda a deriva é o antigo Ministro dos Transportes, Gabriel Muthisse. Ti-

nha esperanças que estaria no novo elenco governamental. Fez de tudo para lá 

estar. Quando viu que seus intentos não foram alcançados, tornou-se um membro 

activo numa das redes sociais. Agora tem todo tempo do mundo. Na foto quer 

tentar convencer, Victor Borges, Governador de Nampula para lhe tirar de Mapu-

to. Precisa de apanhar outros ares.

Mesmo com essas situações tristes que temos assistido no país encontramos aque-

les que conseguem criar assuntos que despoletam alguma gargalhada. É preciso 

desanuviar um bocado. É o que faz o Embaixador dos EUA em Moçambique, 

Douglas Griffith, de boné, com a representante das Nações Unidas, Jennifer Top-

ping. Também Nelson Ocuane, PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e 

o Mateus Zimba, da Sasol. Enquanto uns choram, outros dão risadas. Mesmo na 

tristeza podemos sorrir.   

Indignação generalizada
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Diz-se.
.. Diz-se

A 
governação da Renamo 
e de Afonso Dhlakama 
nas províncias autóno-
mas arranca em Abril 

ou Maio próximo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governação de Dhlakama 
arranca em Abril ou Maio

-

-

-

-

 

(Redacção)

Nas “províncias autónomas” 

Foto de Naíta Ussene
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-

-

-
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-

Em voz baixa



Savana 06-03-2015
EVENTOS

EVENTOS

o 1104

Foram conhecidos na última se-
mana, os grandes vencedores 
da campanha ‘’O Melhor Vem 
Daqui’’ instituída pelo Banco 

Comercial de Investimentos, BCI, 
em 2014. Trata-se de Marta Langa, 
médica de profissão, e cliente do BCI 
desde Outubro de 2008, 1º prémio, 
que atribuí uma casa de 4 milhões 
de meticais, o prémio de maior valor 
pecuniário alguma vez atribuído em 
Moçambique.

 O 2º prémio, de 100 mil meticais, 

coube a Anoida Samaja, professora 

residente no distrito de Mocuba, pro-

víncia da Zambézia. Em 3º e último 

prémio, no valor de 50 mil meticais, 

foi para Felisberto Mandlate, funcio-

nário do Ministério do Interior, resi-

dente em Maputo.

Para o Presidente da Comissão Exe-

cutiva do BCI, Paulo Sousa, que en-

tregou simbolicamente a chave do 

imóvel à vencedora do 1º Prémio, 

“este dia é particularmente especial 

para o BCI e para os vencedores”, 

realçando a coincidência de os três 

premiados serem todos funcionários 

do Estado. “Orgulha-nos saber que 

também os funcionários públicos 

nos preferem como o seu banco.” E 

acrescentou: “O prémio que hoje en-

BCI premeia casa de 
4 milhões de Meticais

tregamos resulta igualmente de um 

enorme empenho do BCI em cres-

cer e acompanhar o crescimento de 

Moçambique. Com esta campanha o 

BCI ultrapassou uma das metas que 

tinha traçado para 2014: atingir um 

milhão de Clientes Particulares.”

Por seu turno Marta Langa não es-

condeu a sua emoção, afirmando es-

tar maravilhada e ainda em estado de 

choque. “Este é o prémio que qual-

quer jovem gostava de vencer. Não 

esperava, nunca sonhei com isto. A 

sorte jogou a meu favor, mas eu uso 

muito o cartão de crédito do BCI e 

isso era uma das condições para nos 

habilitarmos ao sorteio.”, disse.

A campanha “O Melhor do Vem Da-

qui” resultou na angariação, durante 

o ano de 2014, de mais de 250 mil 

Clientes Particulares, o que corres-

ponde a um crescimento superior a 

33%. Esta campanha permitiu igual-

mente reforçar a relação do BCI com 

os Clientes, promovendo a sua fide-

lização, e acentuando o papel activo 

do BCI no processo de bancarização 

do país. Habilitavam-se a este sor-

teio, todos os clientes particulares 

com uma solução de poupança e/ou 

de prédito do BCI em vigor a 31 de 

Dezembro do 2014. 

Edson Bernardo

Decorreu entre 03 e 04 de 

Março em Maputo, o semi-

nário das Linhas Áreas de 

Moçambique (LAM), com 

objectivo principal de fazer avaliação 

do grau de execução do plano estra-

tégico 2014-2018, especificamente as 

acções do ano 2014 e as projecções 

para o ano 2015.  

No ano 2014 foram transportados 

788.085 contra os 746.433 transpor-

tados em 2013. 

Falando na abertura do seminário, 

Iacumba Aiuba, Administradora de-

legada da LAM, afirmou que “o foco 

da LAM é servir bem os Clientes, 

sendo por isso, que se exige que to-

dos os Colaboradores e Gestores da 

empresa tenham zelo, etiqueta, sejam 

íntegros, evidenciem alto sentido 

de profissionalismo, proactividade e 

procurem superar a expectativa dos 

Clientes, em relação à satisfação das 

suas necessidades”.

LAM faz um balanço positivo do ano 2014
Operamos algumas mudanças na es-
trutura directiva da empresa, depois 
de visitar a todas as unidades da em-
presa, da empresa que se estendem 
por todo o país, alimentando assim, 
as expectativas quanto a melhoria 
do desempenho da companhia e dos 
serviços que prestamos aos clientes 
internos e externos.
Por sua vez Silvestre Sechine, Presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da LAM, destacou que o plano 
estratégico 2014/2018, como im-
portantíssimo instrumento definidor 
das acções a serem desenvolvidas no 
período em referência, e que levarão 
a empresa a outros patamares, no 
cumprimento da missão estabelecida 
pelos accionistas. 
Exortamos aos colegas que colabo-
rem nas suas áreas para a  imple-
mentação das novas metodologias 
de trabalho e contribuam de forma 
proactiva para a execução das suas ac-
tividades e o cumprimento das metas, 
apelou o PCA. (Elisângela)
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Fevereiro é o mês mais apai-
xonado do ano, e por saber 
disso a Coca-Cola adaptou 
a campanha “Partilha uma 

Coca-Cola” para que todos os 
moçambicanos pudessem parti-
lhar mais amor com as suas caras-
-metades.

A Coca-Cola lançou no início des-

te ano uma novidade que veio me-

xer com as emoções dos moçambi-

canos: a campanha “Partilha uma 

Coca-Cola”, que permite trocar 

o icónico logótipo da Coca-Cola 

pelo próprio nome, ou pelos nomes 

de familiares e amigos. 

No mês de Fevereiro e a propósito 

do dia dos Namorados, a Coca-

-Cola esteve a espalhar durante o 

mês muito o amor através de uma 

série de activações especialmente 

dedicadas aos mais apaixonados.

A Coca-Cola levou a cabo acti-

vações um pouco por todo o país, 

que permitiram aos casais apaixo-

nados personalizarem as latas de 

Coca-Cola com os seus nomes e 

um coração. Um gesto singelo, mas 

que representa uma forma dos mo-

çambicanos eternizar o seu amor e, 

claro, partilharem a felicidade uns 

com os outros.

O processo para personalizar as 

latas é bastante simples, bastando 

aos casais adquirirem nas vending 

machines, disponíveis nos locais 

Coca-Cola partilha mais 
Amor por Moçambique

das activações, uma lata de Coca-

-Cola de 200ml, e utilizarem a 

máquina de impressão, de modo a 

personalizarem a lata com os seus 

nomes. 

De acordo Cátia de Sousa, Brand 

Manager da Coca-Cola, “Depois 

do grande sucesso que o lança-

mento da campanha Partilha uma 

Coca-Cola teve no país, e da feli-

cidade dos moçambicanos ao par-

tilharem latas personalizadas, criar 

algo especial para Fevereiro, mês 

tão apaixonado pareceu-nos algo 

natural, e uma forma de retribuir 

o carinho que recebemos dos con-

sumidores”, 

 E acrescentou que “é um orgulho 

para a Coca-Cola estar presente na 

vida dos moçambicanos, tanto nos 

momentos mais simples do dia-a-

-dia, quanto nas ocasiões de festa, 

sabendo que eles estão mais felizes 

pelo facto de terem latas com os 

seus nomes. Isso fá-los sentirem-

-se especiais, e esse é o nosso ob-

jectivo. Ajudar alguém a declarar o 

seu amor ou a tornar a sua cara-

-metade mais feliz com uma lata 

personalizada é algo que nos enche 

de satisfação”.

Com estas activações, a campanha 

Partilha uma Coca-Cola, que já 

era um sucesso, atinge um novo 

patamar, pois chega directamente 

aos corações dos Moçambicanos. 

(Elisângela)

Mais de 30 artistas de 
sucesso, brindaram 
milhares de pesso-
as num espectáculo 

único que encheu o campo do 
ferroviário, em Maputo.

A melhor rede em Moçambi-

que proporcionou na noite de 

28 de Fevereiro um espectáculo 

memorável com mais de 6 ho-

ras, no campo do ferroviário, na 

baixa da Cidade de Maputo.

A maior festa de música nacio-

nal reuniu mais de 30 artistas 

numa noite marcada por mui-

tas surpresas e uma audiên-

cia de mais de 7 mil pessoas 

animada aos sons de artistas 

como Wazimbo, Lizha James, 

Mr. Bow, Slim Nigga, Ziqo, 

Mimae, Mr. Bow, Humberto 

Luís, Marlen, Tabasily, Cláu-

dio Ismael, Team Sabawana, 

Hernâni,  e muitos outros.  

“A música moçambicana esta 

em alta e a Festa+Quente é o 

palco onde desfilam os músicos 

de sucesso do momento. Os 

Festa+Quente junta 
milhares de pessoas

moçambicanos são grandes 

apreciadores da música, e esta 

é a oportunidade que criamos 

para podermos ver os seus 

artistas preferidos num úni-

co palco. Está noite foi, mais 

uma vez, inesquecível, cheia 

de alegria, muita diversão e 

muita dança. O público não 

arredou o pé até que o últi-

mo artista subisse ao palco, 

foi uma festa que durou até 

ao amanhecer. Projectos do 

género respondem ao nosso 

objectivo de contribuir para 

a promoção da cultura e das 

artes.” Afirma Cláudia Chi-

rindza da Vodacom.

A Festa + Quente, é um 

evento conceptualizado pela 

Vodacom e vai na sua 3ª Edi-

ção. A operadora mantém a 

sua aposta na ligação à mú-

sica, principalmente à música 

moçambicana, promovendo 

o trabalho dos artistas e par-

tilhando experiências inédi-

tas com o público. 

(Elisângela)

Dentro da sua politica 

de responsabilidade so-

cial, denominado “Mais 

Moçambique pra Mim”,  

e sensibilizados com as actuais 

tempestades que afectaram gra-

vemente a província da Zam-

bézia, o Millennium bim junto 

dos seus colaboradores, mobili-

zaram-se num gesto solidário de 

apoio às vitimas das cheias, com 

o lançamento a nível nacional 

da campanha “Millennium bim 

Solidário”.

A iniciativa,  que envolveu toda 

a instituição, do Rovuma ao 

Maputo, do Zumbo ao Índico, 

Millennium bim mobiliza 
esforços para Zambézia

conseguiu recolher mais de uma to-

nelada de bens de primeira necessi-

dade como mantas, roupas, calçado 

e material escolar, e a oferta de 1 

Milhão de Meticais ao Governo da 

Província da Zambézia, tida com a 

região do país mais afectada pelas 

cheias. 

Contudo, o banco afirma que está 

oferta de meios e bens tem como 

propósito contribuir para os enor-

mes esforços que estão a ser realiza-

dos por parte de outras instituições e 

individuais, no auxílio às populações 

afectadas, apoiando directamente as 

acções de assistência humanitária 

bem como a rápida reconstrução de 

infra-estruturas de primeira necessi-

dade.

Durante a entrega oficial ao Go-

vernador da Província da Zam-

bézia, Abdul Razak, o Director 

Coordenador da Região Cen-

tro do Millennium bim, Carlos 

Crispim, referiu que “o sucesso 

desta campanha ficou a dever-

-se à capacidade de mobilização 

e empenho demonstrado pelo 

Millennium bim e seus Colabo-

radores que quiseram manifestar 

a sua solidariedade às populações 

afectadas, contribuindo para que 

as pessoas e a província retomem 

à sua vida tendo disponíveis 

meios essenciais para minimizar 

o impacto desta calamidade.”

Moçambique poderá 
iniciar a produção de 
culturas geneticamen-
te modificadas nos 

próximos anos, a informação foi 

avançada esta segunda – feira pelo 

Instituto de Investigação Agrária 

de Moçambique (IIAM). 

Também conhecido com o nome 

de OGM, um dos principais argu-

mentos usados a favor desta tec-

nologia é que se pode passar a im-

plementar culturas agrícolas onde 

antes era impossível devido a con-

dições ambientais adversas (clima, 

solos pobres, falta de água), “Isto 

vai ajudar a resolver problemas de 

fome e subnutrição das popula-

ções”, explicou Pedro Fato, melho-

rador de plantas no IIAM. Outro 

argumento é de se poder criar va-

riantes dos produtos agrícolas com 

suplementos nutricionais, como é 

o caso do arroz dourado, uma va-

riante à qual foram adicionados 

genes responsáveis pela produção 

de vitamina A. 

Inicia a produção de milho 
geneticamente modificado

Organismos geneticamente modifi-

cados (OGM) são aqueles cujo ma-

terial genético foi deliberadamente 

alterado pelo ser humano, através de 

técnicas de biotecnologia. A transfor-

mação do genoma de uma planta ou 

animal pode ser feita utilizando ape-

nas material genético que a espécie 

já possui, através da alteração de de-

terminados genes ou da realização de 

cópias de genes de modo a duplicar o 

seu efeito. Alternativamente, pode-se 

inserir no genoma de um ser vivo, um 

ou mais genes de espécies diferentes. 

Os OGM que foram produzidos por 

este segundo método são chamados 

de transgénicos e o seu objectivo é 

conferir determinadas propriedades 

a um ser vivo que este anteriormen-

te, não possuía e que estão presentes 

noutra espécie.

Os defensores dos OGM advogam 

que a produtividade da agricultura 

pode ser aumentada pela maior fa-

cilidade na eliminação de ervas da-

ninhas e insectos prejudiciais, pela 

eliminação do risco de os herbicidas 

danifiquem as próprias culturas como 

por vezes acontece na agricultura 

convencional. 

O primeiro teste está previsto 

para o mês de Agosto próximo. 

Com efeito, será colocado, em 

campos de ensaios espalhados um 

pouco por todo país, o primeiro 

material geneticamente modifi-

cado para testar a sua adaptabili-

dade aos solos nacionais com vista 

a sua aplicação. 

Vários países africanos já aderi-

ram a esta iniciativa, destes desta-

cam-se a Uganda, Kenya, Tanzâ-

nia, entre outros. 

“Neste momento estamos a criar 

condições nos campos confinados 

onde serão atestadas as sementes 

geneticamente modificadas, mas 

estamos num bom passo, porque 

já foi criado uma lei que vai re-

gular o uso desta tecnologia.”, 

Explicou Paulo Cumaio, respon-

sável pelo Campo Confinado 

de Chókwè, em Gaza, uma das 

províncias onde serão feitos os 

ensaios. 

(Eduardo Conzo)

Escola Técnica Padre Prosperino Gallipoli gradua 36 técnicos
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LOTE 1: C1 Agronegócios& Cadeia de Valor

-

-

LOTE 2: C2 Segurança Alimentar:

-

CONCURSO Nº 001/PRODEZA II/2015
(LOTES 1 a 3)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONSULTORES INDIVIDUAIS E PROVEDORES DE SERVIÇO

-

LOTE 3: Assuntos Transversais:

CONCURSO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROVEDORES DE SERVIÇOS

15 de Mar-
co de 2015, para o seguinte endereço: 

secretaria.prodeza@gmail.com

PUBLICIDADE


