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Após rumores de ter sido 
mal recebida pela velha 
brigada da bancada da Re-
namo na chefia do grupo 

parlamentar do principal partido 

da oposição, devido à suposta fal-

ta de experiência política e de ale-

gadamente ter beneficiado de um 

esquema de nepotismo para chegar 

ao posto, visto ser sobrinha do líder 

do movimento, Afonso Dhlakama, 

a jovem Ivone Soares parece ter sa-

ído ilesa do baptismo de fogo que 

foi o primeiro e muito atribulado 

ano da actual legislatura da Assem-

bleia da República.

Detentora de um cargo no passado 

ocupado por pessoas de forte ca-

risma na Renamo, desde Raul Do-

mingos, passando por Maria Mo-

reno até Angelina Enoque, Soares 

revelou-se imperturbável e com 

grande “poder de fogo” verbal na 

vanguarda dos ataques ferozes que 

a bancada do principal partido da 

oposição desferiu contra a Frelimo, 

bancada maioritária, e o Governo 

suportado por esta organização, 

por aquilo que considera ter sido 

um “roubo de sacristia” nas eleições 

gerais de Outubro do ano passado.

“A prática da democracia não é 

um ritual, não é uma liturgia, não 

é uma coreografia de eleitos que 

querem fazer prova de vida. A prá-

tica da democracia para os eleitos é 

servir os interesses e responder aos 

anseios dos eleitores”, defendeu, no 

discurso de abertura da VIII Legis-

latura da Assembleia da República.

Ivone Soares, uma líder em ascensão fulgurante
Vieram dela as palavras mais duras 

na pressão que a Renamo exerceu 

para a aprovação da Lei Quadro 

das Autarquias Provinciais, um ca-

valo de batalha do principal partido 

de oposição para a elevação à autar-

quia das seis províncias do centro 

e norte do país, onde o movimento 

reivindica vitória nas eleições gerais 

do ano passado.

Chumbado o projecto pela bancada 

maioritária da Frelimo, Ivone Soa-

res foi, ao lado do seu tio Afonso 

Dhlakama, a porta-voz da escalada 

verbal que se registou a seguir, sal-

picada com discursos de retorno à 

guerra.

“Habitué” das redes sociais, mante-

ve o foco, à margem da tribuna par-

lamentar, na pressão pela criação das 

autarquias provinciais, abastecendo 

a sua conta do “Facebook” com “os 

banhos de multidão” que recebiam 

Afonso Dhlakama nos périplos 

pelo centro e norte, onde explicava 

as motivações da exigência das au-

tarquias provinciais. Os seus “posts” 

são habitualmente seguidos por 

milhares de “likes”(gosto), onde há 

também muitas alusões à sua parti-

cular beleza.

Sem desarmar, a Renamo voltou 

para a parte final da última sessão 

do ano da Assembleia da República 

com um projecto de revisão pontual 

da Constituição da República para 

acomodar a exigência de criação 

das autarquias provinciais. Ivone 

também voltou.

Tributária do peso de Afonso 

Dhlakama na sua ascensão na po-

lítica – “é um ídolo” – disse, em en-

trevista ao SAVANA no final do ano 

passado, Ivone Soares era também 

a cara do desalento que tomou con-

ta do partido, quando o seu líder foi 

humilhado pela polícia na sua resi-

dência na Beira, a 09 de Outubro 

deste ano. 

Trauliteira?
Obstinada com a ideia de que a Re-

namo é temida (e não respeitada) 

pela Frelimo, porque está armada, 

personificou a recusa mais veemen-

te dos quadros do principal partido 

da oposição à exigência do Gover-

no moçambicano de que o movi-

mento deve ser desmilitarizado.

“Quem é que vai desarmar a Rena-

mo?”, questionou, em tom desafia-

dor, a chefe da bancada do principal 

partido da oposição, numa das ses-

sões da Assembleia da República.

Deixando sempre no ar a ideia de 

que nada está perdido e o fim é 

apenas um começo, Ivone Soares 

terminou o seu discurso do fim da 

sessão com a pergunta: “E a agora?”, 

lançando dúvidas sobre o futuro do 

país face à rejeição do projecto da 

Renamo de revisão da Constituição 

da República.

De dentro do seu partido, é vista 

como um instrumento que o líder 

encontrou para controlar o movi-

mento com mão de ferro e como 

uma manipuladora que envenena a 

cabeça de Afonso Dhlakama con-

tra membros da organização que 

ousam questionar a sua autoridade.

Ivone Soares tem sistematicamente 

liderado todas as iniciativas de di-

álogo entre Dhlakama e Nyusi, o 

que causa “muitos ciúmes”, mesmo 

nos círculos do seu próprio par-

tido. Soares movimenta-se bem 

no meio diplomático acreditado 

em Moçambique, sendo uma das 

interlocutoras com os mediado-

res agora “despedidos de funções”. 

Foi ela, aliás, em reunião à porta-

-fechada e noticiada em primeira 

mão pelo SAVANA , que agradeceu o 

trabalho dos mediadores, indirecta-

mente dispensando os seus serviços 

(Lourenço do Rosário não estava 

presente), avançando com a opção 

Jacob Zuma e Igreja Católica.
Dona de um pensamento próprio, 
há quem vê em Ivone Soares uma 
caceteira sem pudor no recurso 
à chantagem e ao belicismo para 
manter o partido relevante e im-
pressionar o líder.
Nos círculos do partido no poder, 
a chefe da bancada da Renamo é 
descrita como uma interlocutora 
sem idoneidade, que rasga com-
promissos com a facilidade com 
que surpreende com os glamorosos 
“modelos” que exibe na Assembleia 
da República – chegou a ser con-
siderada a que melhor se veste na 
“casa do povo”. 
Alguns vão mais longe e olham 
para Ivone Soares como uma felina 
traiçoeira, que não merece confian-
ça. No fim do dia, porém, a sua ver-
ve e a crescente habilidade política 
transformaram-na numa opositora 
temida.
A sua simpatia, carisma e capaci-
dade foram também reconhecidos 
além-fronteiras, tendo sido eleita 
vice-presidente do grupo parla-

mentar da Juventude do Parlamen-

to Pan-Africano.

Todos esses argumentos pesados, o 

facto é que esbanja carisma e retó-

rica suficientes para marcar a po-

lítica moçambicana nos próximos 

tempos. 

Eleito a presidente do muni-
cípio da Matola sob uma es-
pessa nuvem de cepticismo 
quanto à sua habilidade para 

se apartar da tutela que lhe foi exer-

cida pelo ex-ministro das Finanças, 

Manuel Chang, por força da sua 

subordinação no Ministério onde os 

dois trabalhavam e pelo cargo que o 

antigo governante ocupava no topo 

da hierarquia da Frelimo naque-

la edilidade, Calisto Cossa revelou 

capacidade de sobrevivência num 

delicado colecte de forças entre os 

interesses clientelares instalados na 

máquina do partido que lhe deu o 

bilhete para edil e as expectativas dos 

munícipes.

Cossa tocou num território tradicio-

nalmente intocável nas áreas munici-

palizadas moçambicanas, as constru-

ções desordenadas. 

Arriscou a sua popularidade pela for-

ma implacável como permitiu que o 

seu elenco conduzisse demolições de 

edificações de munícipes mais pobres 

erguidas em locais legalmente proi-

bidos. Nesse sentido as suas acções 

estiveram muito próximas do edil de 

Nampula, Mahamudo Amurane, do 

MDM, que, igualmente com grande 

coragem tem desafiado os poderosos 

da cidade para repor a ordem e a le-

galidade na urbe.

Mas Calisto Cossa correu um ris-

co político ainda maior, ao mandar 

abaixo construções de gente podero-

Calisto Cossa: a surpresa de um “frelo” com tiques de emancipado

sa do seu próprio partido, incluindo 

caciques que tradicionalmente fi-

nanciam as pesadas e onerosas cam-

panhas eleitorais em Moçambique. 

Cossa enfrentou a ira de Carmelita 

Namashilua, uma “aparatchick” freli-

mista da herança Guebuza no actual 

elenco governamental (é ministra 

da Administração Estatal e Função 

Pública) que, ecoando as vozes dos 

sectores mafiosos na Frelimo, tentou 

parar com as demolições de constru-

ções ilegais ou erigidas com o paga-

mento de subornos.

Nos seus quase dois anos de manda-

to na presidência da Matola, Calisto 

não recorreu ao “buldózer” apenas 

para destruir edificações ilegais. Pôs 

o seu elenco a colocar “mãos à obra”, 

construindo e reabilitando infra-es-

truturas com uma importância estru-

turante para a vida sócio-económica 

do município.

A construção da Avenida da Margi-

nal e rua das Salinas, asfaltagem das 

estradas Nkongoluene-Mercado 7 

de Abril, N4-Km15, dos troço Nko-

be – Mapandane e T3 – Boquisso,  

a reabilitação da Avenida General 

Sebastião Marcos Mabote e a pavi-

mentação da Estrada Khongolote/

Molumbela  são intervenções que 

ajudaram a ultrapassar as reservas 

iniciais em relação ao poder da equi-

pa de Calisto Cossa mostrar resulta-

dos.

Herdeiro de um sistema de governa-

ção opaco e com pouco tacto com a 

realidade, Calisto Cossa desceu do 

trono e contactou terra a terra com 

os munícipes, mantendo a aposta 

da iniciativa “Presidência Municipal 

Sem Paredes”.

No seu esforço de tentar estar próxi-

mo dos que o elegeram, Calisto Cos-

sa desburocratizou a relação com os 
munícipes, concedendo, num só dia, 
a audiência a 101 cidadãos da Ma-
tola, no bairro da Machava 15, que 
apresentaram questões relacionadas 
com solo urbano, inundações, crimi-
nalidade e saneamento do meio.
Além da preocupação com os temas 
sociais, Calisto Cossa centrou a sua 
actuação também na cooperação 
com o sector empresarial, participan-
do num conjunto de iniciativas giza-
das com o objectivo de incentivar o 
sector privado a apostar na Matola.
Nesse contexto, as missões empre-
sariais, o estabelecimento de um 
mecanismo de comunicação peri-
ódica entre o Conselho Municipal 
da Matola e os diversos organismos 
empresarias e a construção da em-
presa de manutenção de autocarros 
no Bairro da Matola Gare, vulgo “ 
Tchumene”, podem ser vistas como 
denotando sensibilidade do actual 
elenco governativo da Matola com a 
área empresarial.

Perigo de autoritarismo 
Apesar de uma folha de serviços assi-
nalável nos quase dois anos que leva 
à frente da Matola, vislumbram-se 
sinais que podem vir a pôr em causa 
o aparente compromisso de Calisto 
Cossa com o bem-estar dos muníci-

pes da Matola.
A pressa em mostrar resultados e 
distinguir-se dos seus antecessores 
podem tornar Cossa vulnerável a 
uma actuação mais autoritária e pou-
co atenta às regras de um município 
que está num Estado de direito.
Uma independência sem auto-con-
tenção em relação ao seu partido irá 
colocar Calisto Cossa exposto a ata-
ques virulentos de membros da Freli-
mo supostamente prejudicados pelo 
estilo de governação do edil.
A apetência por acções de maior me-
diatização também pode sacrificar 
intervenções de menor visibilidade 
pública mas fundamentais para a 
vida dos cidadãos e dar razão aos que 
criticam o edil de alegada busca ili-
mitada de protagonismo.
Há quem também vê em Calisto 
Cossa um calculista político e dema-
gogo e não um reformista genuíno, 
capaz de voltar aos vícios autistas 
que se instalaram nos quadros de um 
partido que tem um poder central e 
local há mais de 40 anos.
Nesse contexto, a necessidade de 
sobrevivência política poderá levar 
Cossa a sucumbir às poderosas má-
fias que gravitam à volta das facili-
dades que a Frelimo concede a quem 
lhe presta vassalagem.
Uma questão incómoda é saber-se 
se as vassalagens de que goza actu-
almente não poderão querer que se 
traduzam em terrenos, uma das áreas 
onde os autarcas acabam invariavel-
mente por sucumbir.

Calisto Cossa

Ivone Soares
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Em onze meses é uma das 
poucas “estrelas” da frag-
mentada administração 
Nyusi. Celso Correia es-

treou-se no Governo, num sector 

controverso como a terra, desen-

volvimento rural e ambiente, mas 

um dos pilares, senão o pilar fun-

damental da governação Nyusi. 

Correia, que vem do sector privado, 

onde liderava o grupo familiar Insi-

tec, tem resistido às provas de fogo 

em que é submetido, tendo lidado 

com coragem com o sector flores-

tal, uma área alvo da voracidade de 

poderosos, a começar pelos generais 

predadores do exército e da polícia 

que dizimam espécies protegidas de 

fauna e os recursos da floresta. De 

caminho comprou uma briga com a 

incontornável Helena Taipo, a pro-

pósito das prerrogativas do Parque 

Nacional da Gorongosa, presa fácil 

dos apetites controleiros de gover-

nadores e administradores locais.

Outra das medidas amplamente 

aplaudida pelas organizações da 

sociedade civil foi o anúncio da 

decisão de cancelar a terceira ron-

da de consultas públicas em Palma, 

no quadro do processo de reassen-

tamento pela Anadarko de vários 

milhares de camponeses daquela 

região do Norte de Cabo Delgado. 

Celso Correia mandou parar com o 

controverso processo, com o argu-

mento de que era importante criar 

espaço “por forma a permitir um 

melhor alinhamento com os requi-

sitos da lei”.  

A ronda de consultas cancelada 

pelo ministério de Correia seguiria 

a outras duas realizadas em 2014, e 

deveria abordar matérias relativas a 

indemnizações e compensações dos 

camponeses a serem removidas de 

Celso Correia: um ministro em ascensão
diferentes aldeias da Península de 

Afungi, afectados pelo projecto da 

construção do gás natural liquefeito 

(LNG), que deve ocupar uma área 

prevista de 7.000 hectares.

Pouco tempo depois, os resultados 

vieram: o Governo e a petrolífera 

norte-americana Anadarko assi-

naram um acordo de USD170 mi-

lhões para a deslocação de cinco mil 

pessoas da zona onde a companhia 

irá construir a fábrica de LNG.

 “O acordo define as regras de reas-

sentamento das comunidades onde 

será construída a fábrica e como 

vão beneficiar da mesma. É mais do 

que um acordo de reassentamento, 

porque é também um acordo para 

o desenvolvimento das comuni-

dades”, sublinhou na altura Celso 

Correia.

O ministro da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural qualificou 

o valor destinado ao reassentamen-

to de robusto e um modelo para o 

país, frisando que o Governo e a 

Anadarko procuraram evitar os er-

ros cometidos no desenvolvimento 

de projectos na indústria extractiva.

O sector da caça furtiva foi outro 

ramo que mereceu uma forte aten-

ção do ministro Celso Correia. 

Visto como um gesto que visava 

mandar uma mensagem sobre o 

compromisso de Moçambique na 

protecção da natureza, Celso Cor-

reia mandou incinerar mais duas 

toneladas de pontas marfim e cor-

nos de rinoceronte em Maputo, 

apreendidas em diferentes ocasiões 

em vários pontos do país, uma me-

dida pioneira no país.

A medida foi aplaudida em muitos 

círculos e o governo norte-ameri-

cano através da sua Embaixada em 

Maputo distribuiu um comunicado 

saudando a “acção corajosa do Go-

verno de Moçambique na destrui-

ção de reservas de 2,4 toneladas de 

pontas de marfim e de 193 quilo-

gramas de cornos de rinoceronte 

apreendidas. 

Correia, no combate ao tráfico e 

caça furtiva estabeleceu igualmente 

pontes internacionais importantes 

com a África do Sul (perante a in-

capacidade de anteriores ministros 

em lidar com o assunto), Tanza-

nia, China e Vietname, os destinos 

preferenciais do marfim obtido em 

Moçambique.

A recente reforma no sector flores-

tal foi outro golpe de Celso Cor-

reia.  Começou com uma revolução 

na área das florestas, com uma série 

de medidas que deverão mexer com 

o sindicato criminoso que há muito 

está instalado no sector e com os 

vários tentáculos na nomenklatura 

frelimista.       

Suspendeu novos pedidos de áre-

as de exploração em regime de li-

cenças simples por dois anos, uma 

decisão que pretende dar espaço 

para a reorganização do sector, bem 

como o processo de revisão do qua-

dro legal de florestas.

Vai auditar todas as concessões em 

todo o país e suspender por cin-

co anos a exploração de pau ferro, 

madeira preciosa furtivamente ex-

portada para China. Esta decisão, 

segundo o MITADER, visa salva-

guardar a espécie que tem estado a 

sofrer uma enorme pressão. 

Vai submeter à Assembleia da Re-

pública uma proposta de revisão da 

lei de florestas, para adequar a le-

gislação às novas dinâmicas do país 

e do mundo.

Vários relatórios nacionais e inter-

nacionais argumentam que o ritmo 

a que tem crescido a exploração 

madeireira em Moçambique - a le-

gal e a ilegal – já há muito fez soar 

alarmes no país, não só por não ser 

sustentável, como por revelar um 

sistema de corrupção, em que se 

sugere proximidade dos empresá-

rios a figuras importantes do parti-

do Frelimo e a generais envolvidos 

na libertação do país. Vamos ver 

até onde irá a coragem de Celso 

Correia neste sector ou até onde o 

deixam ir uma vez que está a lidar 

com os sectores corruptos do seu 

próprio partido.

Contudo, é preciso não perder de 

vista que um dos desafios pesso-

ais de Celso Correia é actuar com 

transparência na gestão e afasta-

mento dos seus negócios privados 

por forma a afastar as naturais sus-

peições que desperta actualmente 

na opinião pública. Pouco tempo 

depois da tomada de posse do Go-

verno Nyusi, surgiram suspeições 

sobre o envolvimento de Celso 

Correia no “negócio” da foto oficial 

do Presidente da República, recen-

temente voltam a surgir suspeitas 

de tráfico de influências que cul-

minaram com a entrada da Televi-

são Independente de Moçambique 

(TIM) no “negócio” da ARTV, a tv 

da Assembleia da República, donde 

todas as outras televisões buscam 

sinal das plenárias da chamada 

Casa do Povo. 

Os seus detractores dizem que os 

negócios pessoais vão mal – como 

é o caso da construtora CETA – e 

que poderá buscar “protecção go-

vernamental” para “tapar buracos” 

financeiros, assim como criticam 

o seu “excessivo pragmatismo” ao 

virar as costas a Guebuza para ser 

um dos mais próximos apoiantes de 

Nyusi. Os conservadores no parti-

do e no governo são actualmente 

os seus principais adversários po-

líticos. 

Se quiser continuar a trilhar os ca-

minhos de um governante promis-

sor e de futuro, é importante afastar 

suspeições. A mulher de César não 

basta ser honesta, é preciso parecer!     

Celso Correia

Maleiane pede fim de condicionalismos ao FIDA 

O 
ministro da Economia 
e Finanças, Adriano 
Maleiane, criticou a 
imposição de condi-

cionalismos no acesso ao finan-

ciamento do Fundo Internacio-

nal para o Desenvolvimento da 

Agricultura (FIDA).

Segundo Maleiane, o FIDA 

estabelece a obrigatoriedade de 

o governo comparticipar com 

uma percentagem entre 5% e 

15% do valor total alocado por 

este organismo das Nações Uni-

das para projectos que apoia em 

Moçambique. 

As autoridades moçambicanas, 

representadas pelo ministro da 

Economia e Finanças, Adriano 

Maleiane, vice-ministra da Agri-

cultura e Segurança Alimentar, 

Luísa Meque, e pelo governador 

do Banco de Moçambique, Er-

nesto Gove, e representantes do 

FIDA sentaram-se à mesa esta 

segunda-feira para uma avalia-

ção do desempenho da carteira 

de projectos financiados por este 

fundo. 

No entanto, depois dos dis-

cursos de praxe, o ministro da 

Economia e Finanças, Adria-

no Maleiane, manifestou o seu 

desconforto com alguns condi-

cionalismos impostos por este 

fundo, tendo na ocasião pedido 

a sua eliminação.

“Se tivéssemos dinheiro, já terí-

amos começado a financiar este 

tipo de projectos e depois soli-

citaríamos reforço dos parceiros. 

Mas não temos e estão a exigir-

-nos que redobremos esforços”, 

disse.

As declarações do ministro sur-

gem numa altura em que está 

prestes a terminar o ciclo da es-

tratégia de assistência de finan-

ciamento do FIDA (COSOP 

2011-15), estando em curso os 

preparativos para um novo acor-

do para o triénio 2016-2019. 

Maleiane prosseguiu afirmando 

que é preciso que os financia-

dores aceitem algumas normas 

existentes no país e não se limi-

tem a impor exigências. Ou seja, 

antes de mais, é necessário fazer 

uma harmonização das leis, vin-

cando as normas nacionais.

Os programas do FIDA, assina-

lou o governante, são implemen-

tados por instituições públicas 

nacionais, vinculadas aos siste-

mas e instrumentos nacionais 

de planificação, orçamentação e 

prestação de contas.

A cooperação de Moçambique e 

o FIDA data de 1983, tendo até 

ao momento o país beneficiado 

de mais de 200 milhões dólares 

para o financiamento de 15 pro-

jectos e programas, dos quais seis 

ainda estão em curso.

Trata-se de projectos ligados à 

produção agrícola, pesca de pe-

quena escala, ligações aos merca-
dos, desenvolvimento da cadeia 
de valor, serviços financeiros, se-
gurança alimentar e nutricional. 
Na hora de balanço, as partes 
foram unânimes em concluir 
que estes projectos têm impacto 
positivo na vida das populações, 
pois ajudam a reduzir os índices 
de pobreza. 
Numa altura em que o discurso 
governamental aponta os ca-
nos ao aumento da produção e 
produtividades para reduzir as 
importações, o que pode concor-
rer para a estabilidade da moeda 
nacional, Maleiane defendeu o 
associativismo entre os agricul-
tores e a definição de metas de 
produção. 

O dirigente entende que este 

tipo de compromisso vai gerar 

um grande impacto na prestação 

de contas e promover a competi-

tividade nacional, facto que pode 

galvanizar a disponibilidade de 

produtos nos mercados nacio-

nais.  

Cambalhota cambial 

Por seu turno, Eugénio Muca-

vele, coordenador do FIDA em 

Moçambique, apelou ao gover-

no para fortalecer as medidas de 

contenção da desvalorização do 

metical, considerando que está a 

criar embaraços na alocação de 

fundos aos projectos.

Apontou défices no orçamento, 

principalmente no que diz res-

peito aos pagamentos a fornece-

dores, tendo em conta o interva-

lo entre o prazo de compromisso 

e o desembolso.

No que toca ao desempenho dos 

projectos, Mucavele realçou a 

necessidade de partilha e gestão 

de conhecimento entre os pro-

jectos.  
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A 
decisão do Presidente 
da República (PR), Fi-
lipe Nyusi, de indultar e 
comutar penas de pelo 

menos mil reclusos detidos nas 

cadeias moçambicanas está a criar 

um mal-estar no seio de várias ins-

tituições do sector judiciário. 

Ao que o SAVANA conseguiu 

apurar, junto de vários funcionários 

da Procuradoria-Geral da Repú-

blica, os magistrados não tinham 

conhecimento da medida, o mesmo 

sucedendo com o Tribunal Supre-

mo. Uma fonte que nos pediu sigilo 

sobre a sua identidade, afirmou que 

mesmo Benvinda Levy, que agora 

tutela a assessoria jurídica no gabi-

nete do PR, só terá sido informada 

“poucas horas antes do informe”.

Mesmo ao nível dos serviços pri-

sionais, um sector fulcral na execu-

ção da decisão presidencial, reco-

nhece-se que o PR tomou a decisão 

dentro dos termos da Constituição, 

sendo que a medida não é incons-

titucional, porém, tendo em conta 

que a lei que rege estas situações é 

antiga e desfigurada do actual con-

texto, a decisão presidencial devia 

ter sido antecedida por uma aus-

cultação muito mais abrangente e 

através do Conselho de Ministro 

aprovar-se um decreto que adeqúe 

a referida lei à realidade actual.

No passado dia 16 de Dezembro, o 

PR anunciou, durante a apresenta-

ção do Estado da Nação, o perdão 

e consequente soltura de mil reclu-

sos em diferentes cadeias nacionais, 

medida posta em prática esta quin-

ta-feira, numa cerimónia que, entre 

outros estabelecimentos, ocorrerá 

na Cadeia Central de Maputo.

Na sua argumentação, o estadista 

moçambicano referiu que, no uso 

das competências conferidas pela 

Constituição da República, na sua 

alínea i) do artigo 159, decidiu ex-

tinguir, em parte ou na totalidade, 

as penas aplicadas judicialmente a 

mil reclusos.

A medida abrange fundamental-

mente os reclusos que padecem de 

doenças graves e terminais, idosos e 

jovens que, apesar de terem come-

tido crimes, cumpriram a metade 

ou quase metade da pena imposta 

e que se mostrem reabilitados e que 

estarão prontos a regressar ao con-

vívio social.

Para tomar a respectiva decisão, Fi-

lipe Nyusi socorreu-se do Decreto-

-Lei 39.997 de 29 de Dezembro de 

1955, publicado no Boletim Oficial 

nr. 6 de 9 de Fevereiro de 1955, que 

torna extensivo a Moçambique re-

gime prisional instituído pelo De-

creto-Lei número 26.643, de 28 de 

Maio de 1936.

O documento em alusão trata o in-

dulto e a comutação de penas nos 

artigos 403 a 407, referindo que os 

indultos são solicitados ao Minis-

tro da Justiça por intermédio dos 

directores dos estabelecimentos 

prisionais ou Procuradores da Re-

pública da respectiva província.

O decreto fixa que os indultos são 

concedidos a 22 de Dezembro, sen-

do previamente solicitados ao mi-

nistério da Justiça até 31 de Maio 

via estabelecimento prisional e a 

pedido do próprio recluso. 

O procedimento presidencial foi 

feito à revelia destes procedimen-

tos, não se sabendo que instâncias 

do ministério da Justiça terão esta-

do envolvidas na decisão presiden-

cial. O decreto contendo os nomes 

dos indultados já foi tornado pú-

blico. Porém, ao que o SAVANA 

apurou, de vários estabelecimentos 

prisionais há informação de que 

uma parte dos abrangidos não tem 

o perfil anunciado por Filipe Nyusi 

na Assembleia da República.

Ensaio de Guebuza 
A decisão de Nyusi foi no passa-

do não muito distante ensaiada 

pelo então PR, Armando Guebu-

za. Porém, antes de usar das suas 

competências constitucionais para 

decidir, Armando Guebuza pediu, 

através do oficio número 205/PR/

GAB/2011, de 02 de Março, um 

parecer da Procuradoria Geral da 

República (PGR) sobre a maté-

ria oriunda da Resolução número 

47/2010, da Assembleia da Repú-

blica que falava da questão dos in-

dultos e comutação de penas. 

Através do ofício número 135/

GAB-PGR/2011, datado de 22 

de Março de 2011, a que o SA-

VANA teve acesso, a PGR disse, 

em documento assinado pelo juiz 

Augusto Paulino, que o indulto e a 

comutação de penas competem ao 

Chefe de Estado. Contudo, deve-se 

aprovar um novo diploma legislati-

vo, com carácter geral, imperativo e 

abstracto.

A PGR aconselhou ao então PR 

que havia necessidade de se apro-

var um novo dispositivo que altere 

os procedimentos actualmente em 

vigor e que seja mais adequada à 

realidade actual.

O conselho do PGR fez com que 

Armando Guebuza recuasse da de-

cisão. A PGR sugeriu na altura que 

Guebuza, usando dos seus poderes, 

“influenciasse” a AR no sentido de 

aprovar uma amnistia e perdão de 

penas que teria um carácter muito 

mais abrangente que os indultos, 

habitualmente incidindo sobre ca-

sos individuais e de pouca abran-

gência, nomeadamente, sobre a di-

minuição da população carcerária a 

cumprir pequenas penas.

Parecer do SERNAP     
O SAVANA apurou que, um dia 

depois do PR anunciar o perdão 

das penas dos mil cidadãos ora em 

conflito com a Lei, o SERNAP 

emitiu um parecer onde refere que 

o indulto e comutação das penas 

decretado pelo PR está dentro do 

princípio da legalidade e obedece 

os preceitos actualmente em vigor 

no ordenamento jurídico moçam-

bicano. Contudo, chama à atenção 

dos passos processuais já enuncia-

dos no decreto 26643, o que, em 

termos práticos, acaba por tornar 

claro que eles não foram observa-

dos na presente decisão presiden-

cial.

O SERNAP é da opinião que pri-

meiramente devia ser seguido de 

elaboração de um regulamento ac-

tualizado sobre este instituto.

O mesmo parecer continua referin-

do que poderia ser aprovado pelo 

Conselho de Ministros através de 

um Decreto e tendo como base a 

Lei actualmente em vigor sobre a 

matéria. Porém, continua, o me-

lhor seria a aprovação do Código 

de Execução das Penas Privativas e 

não Privativas da Liberdade, onde o 

instituto viria bem definido e com 

base no Regulamento próprio do 

Código e se estabeleceria a forma 

actualizada deste processo.

Esta quinta-feira, vai se saber se 

as ordens de soltura dos abrangi-

dos pelo indulto serão assinadas 

por juízes ou simplesmente por via 

administrativa, pelos directores dos 

estabelecimentos prisionais.

Pelo menos dois magistrados, que 

solicitaram a omissão da identida-

de, disseram ao jornal que não vão 

estar presentes à cerimónia, pois 

consideram que o processo não se-

guiu os trâmites legais exigidos.

Decisão de Nyusi cria mal-estar no sector judiciário
Indulto de penas para mil reclusos 

Não há volta a dar. O 

reboliço provocado na 

economia e no meti-

cal por quem deveria 

acautelar o bem-estar dos mo-

çambicanos fez disparar o preço 

do jornal, que há mais de 21 anos 

chega todas as semanas às mãos 

de milhares de moçambicanos.

Já antes da “semana maluca” que 

fez disparar o dólar para os 57 

meticais e o rand para os quatro 

e meio, o preço de produção de 

um exemplar do SAVANA nos 

custava 42 meticais ( Jan. 2015). 

Ora, o preço de capa são 30, mas 

na prática essa é a revenda pois os 

ardinas recebem-no a 24.

Apesar de imprimirmos na Áfri-

ca do Sul, apesar de vivermos 

paredes-meias com o “mukhero” 

que oportunisticamente puxou 

batatas e cebolas para os mes-

mos 100% de franquia sobre os 

preços de aquisição aos “farmei-

ros” da África do Sul, a empre-

sa “engoliu” estoicamente, nos 

últimos meses, o preço do rand 

que galgou dos 3,10 MT. para os 

4,30MT. Produzir jornais não é 

importar arroz ou trigo, a fonte 

de algumas fortunas locais viven-

do à sombra do dólar manipula-

damente barato.

Mas não podemos resistir mais. 

Em Outubro, aumentámos o 

preço das assinaturas, em linha 

com o novo preço de capa, 40 

meticais, um preço bem abai-

xo dos nossos actuais encargos. 

Por isso, contamos com o peso e 

apoio dos nossos fiéis anuncian-

tes para equilibramos a factura e 

continuar a dar ao público aquela 

informação que é nosso timbre e 

motto.

Desde já, obrigado pela vossa 

compreensão.

O SAVANA vai custar 40
Inevitável

Por absoluta falta de espaço, fomos obrigados a publicar em duas partes o artigo 

com título acima assinalado, da autoria de um dos juristas da firma Sal & Caldeira. 

Só na parte final assinalámos que a edição e a titulagem eram da EXCLUSIVA 

responsabilidade do jornal, que reproduziu o artigo do boletim periódico da refe-

rida firma. Ficam assim esclarecidos os leitores que por acaso não tenham lido a 

penúltima edição, assim como os preocupados juristas da instituição com a qual 

mantemos relações de assinalável cordialidade.

O regime de curta duração na contratação de estrangeiros 
Constrangimentos e interpretações oportunistas
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CABINE DUPLA

VENDE-SE
Pela licitação mínima de 650.000,00 Mt. vende-se 
carrinha Ford Ranger DC, 2.5, diesel, com cinco anos 
de serviço.

Os interessados deverão contactar o telefone 84-810-7460

A Escola Comunitária Luís Cabral - ECLC Deseja aos seus 
alunos, pais, encarregados de educação e ao público em 
geral, boas festas e um próspero ano novo lectivo 2016. 
Aproveita para informar que ainda renova-se matrícula e 
que ainda há vagas para matricular alunos das 6ª, 7ª, 8ª, 
9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por 350,00 meticais. Podendo ob-
ter mais informações na secretaria daquela escola, sita na 
sede do bairro Luís Cabral, entrada a partir da Junta ou 
Maquinague ou pelo telefone: 847700298.

Matrículas para 2016

A 
Matola tem agora um 
monumento e edifício 
anexo que muito valo-
riza (ou podia valori-

zar) o Município. É aquele que 
este ano foi inaugurado pelos 
Presidentes de Estado e Governo 
de Moçambique e da África do 
Sul, Filipe Jacinto Nyusi e Jacob 
Zuma. Aqui desafio os residentes 
e visitantes a irem ver e constatar 
que, para erguer estruturas visto-
sas em cimento armado, estamos 
na vanguarda. Os arquitectos de-
senham, os engenheiros dimen-
sionam as estruturas e os cons-
trutores levantam-nas para todos 
nós, e até turistas de fora, nos 
deslumbrarmos. Este, ainda por 
cima, é uma homenagem à nossa 
história comum de sofrimento, 
sangue e martírio de heróis.

Há dois fins-de-semana um ami-

go meu, pessoa orgulhosa da sua 

mento com legenda explicativa 

- punha em evidência a silhueta 

da África do Sul e de Moçambi-

que que conhecemos dos mapas 

do Mundo, mas ao contrário. Isto 

é: lá em cima ficava o Cabo que 

já foi da Boa Esperança, e cá em 

baixo à direita, estava o Rovuma.

O meu amigo explicou que o 

monumento já estava contruído 

quando foi tirar uma foto para 

mandar à família e viu a “bron-

ca” (achava ele). Falou com gente 

grande do Município da Matola: 

“Já viram aquele engano? Fe-

lizmente ainda se pode corrigir 

antes de ser inaugurado.” Pois 

quando o monumento foi inau-

gurado quatro anos depois, ainda 

estava na mesma. Pediu opinião a 

conhecidos e amigos e a resposta, 

enfadada, própria de ressabiados, 

era de que se tratava de uma in-

directa aos partidos dominantes 

nos países representados: ANC 

ficasse abaixo de Moçambique 

como está no Mapa – que logo 

se vê, foi feito por “estrangeiros”. 

E no mapa fica-se com a péssima 

impressão que Moçambique “es-

corre” para cima da África do Sul. 

Corrigiram e assim como está 

põe as coisas numa melhor pers-

pectiva: é a África do Sul que dei-

xa cair as suas benesses para cima 

de Moçambique. Larguei logo um 

“que disparate! Há-de haver uma 

melhor explicação.” Desafio os 

leitores a darem a sua contribui-

ção. O SAVANA tem facebook.

Os nossos países estão de pernas para o ar
Maria de Lourdes Torcato

terra, levou-me lá a ver o primeiro 

grande monumento da Matola. 

Mas foi-me avisando: infeliz-

mente aquilo tem um problema, 

mas vês à chegada. Pois qual não 

foi o meu espanto, e mais ain-

da, indignação, quando vejo que 

aquele que devia ser o foco do 

monumento – um painel em ci-

e Frelimo puseram o país de-per-

nas-para-o-ar. Achei isso maldo-

so e muito simplista.

Decidi fazer eu mesmo perguntas 

e ouvi por exemplo: o Monumen-

to foi oferecido pelos sul-africa-

nos que o desenharam e não po-

diam admitir, por uma questão de 

autoestima, que a África do Sul 
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O 
grupo dos mediadores 
nacionais do diálogo 
político entre o governo 
e Renamo convocou a 

imprensa, esta quarta-feira, para 

negar que o recado emitido se-

mana passada pelo Presidente 

Filipe Nyusi, dando conta que os 

intermediários não transmitiam 

fielmente a informação às partes 

devido ao protagonismo que pre-

tendem ganhar no processo, não 

era dirigida a eles.  

Argumentam que aquela mensa-

gem era direccionada aos interme-

diários e não aos mediadores ou 

observadores, designações oficial-

mente atribuídas e que constam 

nos termos de referência do diálo-

go político. 

“Alguns intermediários, devido à 

importância que pretendem ga-

nhar neste processo, por vezes, não 

transmitem fielmente as mensa-

gens emitidas pelas partes envolvi-

das”, lamentou Filipe Nyusi, num 

encontro com o corpo diplomáti-

co, sexta-feira passada, mas sem, 

no entanto, apontar nomes.

Desde Outubro passado, o partido 

de Afonso Dhlakama vem exigin-

do a retirada do grupo composto 

pelo professor Lourenço do Rosá-

rio, Dom Dinis Sengulane, Padre 

Filipe Couto (ausente na confe-

rência de imprensa), Reverendo 

Anastácio Chembeze e Sheik Sa-

íde Habido como mediadores do 

diálogo político com o governo. 

O maior partido da oposição de-

clarou personas non gratas aos 

mediadores, alegando que foram 

coniventes no cerco à casa do seu 

líder da cidade da Beira, após a sua 

saída das matas da Gorongosa.

Questionados acerca destes pro-

nunciamentos de Nyusi, os me-

diadores disseram que não eram 

o principal alvo daquele discurso, 

porque o mesmo é dirigido aos in-

termediários.

Anastácio Chembeze justificou 

que oficialmente o seu grupo é 

designado de observadores ou me-

diadores e não de intermediários.

“O chefe de Estado foi bastante 

claro e não temos dúvidas de que 

o que ele disse era dirigido aos 

intermediários. Não falou de me-

diadores nem de observadores que 

somos nós. Por isso tenho muitas 

dificuldades de comentar porque 

não nos revemos  naquele discur-

so”, disse. 

Em forma de insistência, Lou-

renço do Rosário também entrou 

no jogo e disse: “a indicação que 

temos vinda da presidência é que 

toda a gente sabe que para além 

de nós que fomos convidados ofi-

cialmente para participarmos do 

diálogo, há muitas outras pessoas 

e grupos que se têm estado a mo-

vimentar à volta desta questão da 

paz. Como o presidente não falou 

de mediadores ou observadores 

naturalmente não nos revemos 

nessa pele de sermos intermediá-

rios”, reagiu.

Tanto Lourenço do Rosário bem 

como Anastácio Chembeze es-

cusaram-se a citar nomes das tais 

outras pessoas e grupos que se têm 

movimentado em prol da paz ou 

que integram o grupo dos inter-

mediários.

Ademais, referiram que, caso Nyu-

si tivesse algum problema com 

eles, os teria chamados como tem 

feito.

Que a Renamo traga 
provas
Na verdade, o principal objectivo 

da conferência de imprensa era 

de reagir às alegadas acusações da 

Renamo em torno da conivência 

dos mediadores no cerco à casa de 

Afonso Dhlakama, na rua das Pal-

meiras, na cidade da Beira.

Saíde Habido desafiou a Renamo 

a apresentar provas do envolvi-

mento deste grupo naquela ope-

ração ou que tinha conhecimento 

do plano governamental de cercar 

a casa de Dhlakama. 

Os mediadores apontam que tam-

bém foram colhidos de surpresa 

com o sucedido na Beira. Isto por-

que foi a própria Renamo que os 

convidou para testemunhar a saída 

do seu líder das matas da Goron-

gonsa, sendo que ficou acordado 

que a missão terminaria após a sua 

chegada naquela cidade. Acrescen-

tam que no encontro havido com a 

Renamo foi firmado que este par-

tido e o governo haveriam de co-

ordenar e operacionalizar a missão. 

Depois de sair das matas e che-

gados à segunda maior cidade do 

país, Afonso Dhlakama solicitou 

um encontro com os mediadores, 

que se deveria realizar por volta 

das 10:00 horas, do dia seguinte, 

cujo objectivo era entregar-lhes 

uma mensagem para Filipe Nyusi.

Logo nas primeiras horas do dia 

seguinte, após a saída de Dhlaka-

ma, dizem os mediadores que re-

ceberam chamadas telefónicas dos 

membros da Renamo informan-

do-os sobre o bloqueio da casa 

do seu líder, tendo de imediato se 

dirigido ao local para resolver o 

problema, facto que se veio mate-

rializar a posterior. 

Assim, dizem não perceber o dis-

curso da Perdiz pelo que “não acei-

Mediadores dissipam eventuais equívocos 
Por Argunaldo Nhampossa

tamos e nos distanciamos dos pro-

nunciamentos que atentam contra 

o nosso bom nome, honra e dig-

nidade perante as nossas famílias, 

instituições públicas e privadas e 

toda a sociedade no geral”.

O grupo chefiado por Lourenço 

do Rosário exige também que a  

Renamo faça um ofício por escrito 

comunicando a sua dispensa, ale-

gando que foram convidados para 

aqueles postos formalmente e não 

podem ser dispensados via confe-

rência de imprensa.   

Pacheco impôs mediadores
Depois de na segunda-feira o 

porta-voz da Renamo, António 

Muchanga, ter chamado de apren-

dizes os mediadores e exigir a sua 

substituição pela Igreja Católica e 

pelo Presidente sul-africano, Jacob 

Zuma, esta quarta-feira o SAVA-

NA ouviu novamente Muchanga 

para saber das provas exigidas pe-

los mediadores sobre o seu envol-

vimento nos incidentes da cidade 

da Beira.

Muchanga disse que a integração 

dos observadores naquela mis-

são foi imposta por José Pacheco, 

na qualidade de chefe da delega-

ção do governo nas negociações, 

porque para eles o ideal era que a 

missão fosse liderada pela União 

Europeia com a qual mantiveram 

um encontro. 

O porta-voz da Renamo aponta 

que a União Europeia disse que 

não podia agir sem o mandato do 

governo, mas propunha a Cruz 

Vermelha para o resgatar a um exí-

lio, facto que a Perdiz negou.

Assim, retomando as conversações 

com o governo, Muchanga diz que 

o ministro Pacheco recomendou a 

Renamo a trabalhar com os me-

diadores e não com entidades es-

trageiras, alegando que caso não 

fosse obedecido o governo não se 

responsabilizaria pelas consequên-

cias.

Refazendo o seu discurso, diz Mu-

changa chamou os mediadores de 

aprendizes porque nada sabem 

sobre assuntos militares e foram 

usados pelo governo sem se aper-

ceberem.

No que toca às provas de envol-

vimento dos mediadores naquele 

cerco, atira as culpas a Lourenço 

do Rosário que deu uma entrevis-

ta ao SAVANA sugerindo isola-

mento de Afonso Dhlakama pelos 

seus generais, enquanto que  Dinis 

Sengulane fez uma oração lou-

vando Filipe Nyusi, que perpetrou 

duas emboscadas contra Dhlaka-

ma. De seguida pediu desculpas 

ao Sheik Saíde Habido, Anastácio 

Chembeze e Padre Filipe Couto 

pelas acusações feitas.    

O docente universitário João Pe-

reira classifica as declarações do 

presidente da República e a pro-

posta da Renamo em torno da 

substituição da equipa dos media-

dores como um bode expiatório 

para justificar o falhanço nas ne-

gociações.

Entende o académico que, sacrifi-

cando o grupo dos mediadores do 

chamado diálogo político, as duas 

partes procuram uma nova plata-

forma para avançar depois da es-

tagnação. Diz que se trata de uma 

situação em que se procura um 

bode expiatório, porque logo após 

a tomada de posse o presidente da 

república, Filipe Nyusi, reuniu-

-se por duas vezes com o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama, onde 

este apresentou todas as suas pre-

ocupações sem que houvesse me-

diação. 

Segundo o politólogo, pelo facto 

de Nyusi ter exercido o cargo de 

ministro de Defesa, tem a dimen-

são das preocupações da Renamo 

principalmente no que diz respeito 

à integração dos seus quadros na-

quelas fileiras. Assim, avança que 

esta é mais uma estratégia de tirar 

Dhlakama das matas para desanu-

viar a tensão política existente país 

que se foi arrastando devido à au-

sência de tolerância política.

João Pereira, que também é direc-

tor executivo da Fundação Masc, 

diz que parece que há uma concer-

tação entre o governo e a Renamo 

que ao mesmo tempo crucificam 

os mediadores, mas adverte que 

se trata de uma estratégia quando 

não se encontra resultados.

Isto porque a Renamo escolhe 

os bispos católicos para entrarem 

como mediadores, mas se estives-

sem no diálogo e criticado a pos-

tura deste partido por não se des-

militarizar hoje estaria também a 

exigir a sua queda.

No que toca à escolha de Jacob 

Zuma para integrar a equipa de 

mediadores, Pereira diz que é pro-

vável que o maior partido da opo-

sição venha a morrer pela própria 

boca. Segundo o politólogo, Zuma 

é altamente contestado no seu país 

e na região austral com o agravante 

de ser um grande aliado da Freli-

mo. Esta situação junta-se ao fac-

to de ter participado na mediação 

do conflito político zimbabweano 

que colocou frente a frente o Zanu 

PF de Robert Mugabe e MDC de 

Morgan Tsvangirai. 

O académico diz que aquela me-

diação não trouxe resultados pal-

páveis para a democracia daquele 

país, uma vez que se limitou na 

acomodação dos membros do 

MDC nas elites do poder. Re-

cordou que depois disso o MDC 

ficou destruído devido ao com-

portamento que os seus membros 

adoptaram após a acomodação.

“Será que a Renamo também pre-

tende nos mostrar que o seu prin-

cipal objectivo é a acomodação dos 

seus membros e não uma demo-

cracia justa?” questionou.

Para João Pereira, é chegada a hora 

da Renamo apresentar propostas 

profundas de reformas democrá-

ticas e não medidas paliativas, tal 

como aconteceu com a integração 

de uma boa franja dos seus mem-

bros na Comissão Nacional de 

Eleições (CNE), que na prática 

não trouxe nada de novo.  

em hasta pública 
O presidente do Partido para Paz 

Democracia e Desenvolvimento 

(PDD), Raul Domingos, lamenta 

a condenação dos mediadores em 

hasta pública pelo Presidente da 

República. 

Domingos refere que o chefe de 

Estado tem autonomia para fazer 

mexidas sem justificar a ninguém, 

tal como faz com os membros do 

governo e poderia ter seguido o 

mesma via, do que menosprezar o 

trabalho que uma equipa que con-

seguiu viabilizar as eleições através 

do acordo de cessação das hostili-

dades militares.
No entanto, o político diz que 
pode ser uma estratégia para de-
sacreditar de uma vez para sempre 
os mediadores, uma vez que foram 
chamados de personas non gratas, 
pelas populações da cidade da 
Beira, aquando do cerco à casa de 
Dhlakama, e assim abrir um novo 
espaço para viabilização das nego-
ciações que se encontram encravas.
Mas apela para que os mediadores 
tirem o maior proveito deste mo-
mento para esclarecerem ao povo 
moçambicano o que terá aconteci-
do na cidade da Beira, se já conhe-
ciam o plano de “abater” Dhlaka-
ma ou também foram pegues de 

surpresa.  

Ile
c 

Vi
la

nc
ul

os

Mediadores dizem que não são intermediários
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O 
ano 2015 está prestes a 
findar e, tal como noutros, 
factos relevantes marca-
ram o ano quer na vertente 

positiva bem como na negativa.

A incerteza política resultante da 

crise pós-eleitoral, a tomada de 

posse do quarto presidente da Re-

pública, na história de Moçambi-

que independente, o início de fun-

ções do novo Governo e da oitava 

legislatura, as cheias na bacia de 

Licungo, os ataques ao líder da Re-

namo são parte dos vários marcos 

que mais se notabilizaram em 2015.

-O país começa o ano com um 

novo rumo político. A tomada de 

posse de Filipe Nyusi como novo 

Presidente da República, depois de 

ter sido proclamado vencedor das 

eleições presidenciais de 15 de Ou-

tubro de 2014.

-Antes de Nyusi ser empossado, a 

oitava legislatura iniciou funções 

sem a bancada parlamentar da Re-

namo que recusou integrar o órgão 

por não concordar com os resulta-

dos das eleições gerais.

2015: um ano difícil
Por Raul Senda

-O início do ano foi também mar-

cado por dois encontros entre o 

Presidente da República (PR), 

Filipe Nyusi, e o Presidente da 

Renamo, Afonso Dhlakama, para 

desanuviar a tensão provocada pela 

crise eleitoral, onde a Renamo exi-

gia governar nas províncias onde 

saiu vencedora.

de Maputo. Cistac vinha travando 

uma azeda discussão, em matéria 

constitucional, com elementos do 

famigerado G40, sobre a abertura 

da Constituição, para integrar as 

exigências da Renamo.

-A bancada da Renamo submete 

junto ao Parlamento o projecto das 

regiões autónomas com a nova de-

signação de autarquias provinciais.

-A bancada parlamentar da Freli-

mo chumba a proposta da Renamo 

e Dhlakama intensifica incursões 

pelo país ameaçando governar à 

força nas províncias onde suposta-

mente saiu vitoriosa.

-O mês de Abril é marcado pela 

primeira deslocação de Beatriz Bu-

chile, na qualidade de Procuradora 

Geral da República, ao parlamento 

onde foi apresentar o informe sobre 

o estágio da justiça.       

-Nyusi segue as pedaladas de Ar-

mando Guebuza e lança a dis-

pendiosa Chama da Unidade, mas 

muda o local do evento do distrito 

de Nangade para a sua terra natal, 

Mueda.   

-Debaixo da tensão política, Mo-

çambique celebra efusivamente, em 

Junho, os 40 anos da independência 

nacional.

-O metical começa a registar os 

primeiros sinais da depreciação pe-

rante o dólar americano e o Euro.

-Sem sucessos plausíveis, o Banco 

de Moçambique toma medidas ad-

ministrativas para bloquear o arra-

samento da  moeda nacional.

-No mês de Julho, Maria da Luz 

Guebuza, antiga primeira-dama, 

renuncia à presidência da Organi-

zação da Mulher Moçambicana, 

uma das organizações de massas do 

partido Frelimo.

-Governo ordena a retirada da pro-

tecção policial ao líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama.

-O mês de Agosto começa com a 

suspensão do diálogo político entre 

a Frelimo e a Renamo no Centro 

de Conferências Joaquim Chissa-

no. A ordem de interrupção do diá-

logo veio do presidente da Renamo, 

alegando que o mesmo não estava a 

produzir resultados desejáveis.

-Filipe Nyusi convida Afonso 

Dhlakama para um encontro, mas 

o presidente da Renamo recusa, 

exigindo agenda clara e concreta.

-O Tribunal Judicial do Distrito 

Kapfumo anuncia julgamento do 

jornalista Fernando Mbanze e do 

economista Castel-Branco, acusa-

dos de crime de abuso à liberdade 

de imprensa e contra segurança de 

Estado.

-Nyusi faz as suas primeiras me-

xidas no Governo, movimentando 

dois vice-ministros para Institu-

tos Públicos. Assim, Omar Mithá 

deixou o cargo de vice-ministro de 

Indústria e Comércio para substi-

tuir Nelson Ocuane na presidência 

do Conselho de Administração da 

Empresa Nacional de Hidrocar-

bonetos (ENH) e João Machatine 

saiu de vice-ministro das Obras 

Públicas para substituir João Ribei-

ro no Instituto Nacional de Gestão 

de Calamidades (INGC).   

-Agosto termina com a triste no-

tícia do assassinato do jornalista 

Paulo Machava.

-O mês de Setembro é marcado por 

dois atentados contra o Presidente 

da Renamo, Afonso Dhlakama, na 

província de Manica. O segundo 

ataque registado no dia 25 de Se-

tembro culminou com a morte de 

mais de 20 pessoas entre elementos 

da comitiva de Afonso Dhlakama 

e da população bem como no atea-

mento do fogo contra as viaturas da 

comitiva presidencial da Renamo. 

O Presidente da Renamo refugia-

-se em parte incerta. 

-Tribunal iliba Mbanze e Castel-

-Branco dos crimes de abuso à li-

berdade de imprensa e contra segu-

rança Estado. 

-Dez anos depois, Rosário Fernan-

des deixa a Autoridade Tributária 

de Moçambique. Para a sua posi-

ção é indicada Amélia Nakhare, 

então vice-ministra de Economia e 

Finanças.

-Duas semanas depois do seu de-

saparecimento público, o líder da 

Renamo é resgatado das matas da 

Gorongosa, província de Sofala, e 

levado para a cidade da Beira numa 

operação que envolveu mediadores 

e jornalistas.

-Um dia depois de sair das matas 

da Gorongosa, mais concretamente 

no dia 09 de Outubro, a residência 

do presidente da Renamo, na cida-

de da Beira, é cercada por Forças de 

Defesa e Segurança onde desarma-

ram a sua guarda.

-Dias depois, o líder da Renamo 

deixa a sua residência na Beira e 

regressa à parte incerta.

-Ainda no mês de Outubro, o Go-

verno anuncia o pagamento da pri-

meira tranche da dívida da Ema-

tum.

-Nyusi reconhece, dez meses de-

pois de tomar o poder, que encon-

trou cofres de Estado totalmente 

vazios. Isto é, o Governo de Ar-

mando Guebuza deixou o Estado 

sem dinheiro.

-Bispos católicos questionam in-

congruências do governo na re-

solução da crise político-militar e 

prontificam-se a mediar a crise. 

-Filipe Nyusi desloca-se, pela pri-

meira vez, ao Parlamento para 

anunciar que ainda não está satis-

feito com o Estado da Nação. 

-Renamo propõe Jacob Zuma, pre-

sidente da África do Sul, e a igreja 

católica para mediar a crise políti-

co-militar em Moçambique. 

-Enquanto Nyusi era empossado 

em Maputo, as bacias de Licun-

go, na província da Zambézia, e 

Limpopo, na província de Gaza, 

e também a província de Niassa 

eram assoladas por fortes chuvas e 

enxurradas que destruíram várias 

infra-estruturas públicas, linhas de 

transporte de energia eléctrica, cul-

turas de rendimento, perdas de vi-

das humanas e deslocação de várias 

pessoas.

-Ainda no mês de Janeiro, incon-

formado com o desfecho do pro-

cesso eleitoral de 2014, Afonso 

Dhlakama inicia um períplo pelo 

país com intenção de divulgar o 

projecto das províncias autónomas 

ao mesmo tempo que ameaçava a 

ingovernabilidade do país. 

-Intoxicação alcoólica deixa luto e 

dor no distrito de Chitima, provín-

cia de Tete. Perto de 100 pessoas 

perderam a vida depois de consu-

mir uma bebida alcoólica tradi-

cional contaminada, denominada 

Pombe. 

-No encontro dos dois líderes fi-

cou definido que a Renamo devia 

submeter o seu projecto ao crivo da 

Assembleia da República. Para tal, 

os deputados da Renamo deviam 

tomar posse naquele órgão, facto 

que se veio verificar pouco depois 

do segundo encontro dos dois res-

ponsáveis.

-Dhlakama anunciou ainda o rea-

tamento do diálogo político entre o 

Governo e a Renamo, no Centro de 

Conferências Joaquim Chissano.   

-O terceiro mês do ano, Março, foi 

marcado pela queda de Armando 

Guebuza da presidência do partido 

Frelimo, cargo que vinha ocupando 

desde Setembro de 2006. Armando 

Guebuza foi substituído por Filipe 

Nyusi, numa controversa sessão do 

Comité Central, onde o antigo PR 

tentou resistir à sua sucessão.

-No mesmo mês, enquanto o ano 

judicial era oficialmente aberto, 

desconhecidos ainda a monte as-

sassinavam o académico Gilles 

Cistac, na zona nobre da cidade 

Enquanto Filipe Nyusi era empossado como PR, as águas do rio Licungo faziam das suas, pondo abaixo várias infra-estruturas 
e provocando mortes e deslocados

O ano de 2015 começa com a investidura de Filipe Nyusi como novo presidente da 
República

Filipe Nyusi, Presidente da República, e Afonso Dhlakama, Presidente da Renamo, 
procuram desanuviar a tensão pós-eleitoral
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Foi, nesta segunda-feira, 
21 de Dezembro de 2015, 
inaugurado um dos mais 
emblemáticos e históricos 

jardins botânicos de Maputo, 
o Jardim Tunduru. Agora com 
uma nova imagem, a reabilitação 
do jardim, localizado na baixa da 
cidade, custou cerca de 170 mi-
lhões de meticais, fundos prove-
nientes dos Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), Vale 
Moçambique, Instituto Nacional 
do Turismo e do Instituto de In-
vestigação Agrária.

Durante a cerimónia de inaugu-

ração, o Presidente do Conselho 

Municipal da cidade de Maputo, 

David Simango, falou da sua im-

portância, referindo que é um dos 

espaços mais nobres da cidade, um 

monumento equiparável a edifí-

cios como a estação dos CFM, dos 

paços do Conselho Municipal en-

tre outros locais.

“O nosso objectivo, para além da 

preservação deste maravilhoso es-

paço, é também devolver aos mu-

nícipes um lugar aprazível e inspi-

rador”, disse.

Finalizando, Simango destacou 

Jardim Tunduru entregue aos munícipes 
que a importância da reabilitação 

daquele que é o cartão-de-visita 

da cidade de Maputo é a protec-

ção da biodiversidade que contri-

buí activamente para a educação 

ambiental. 

Por sua vez, o PCA dos CFM, 

Victor Gomes, afirmou: “o Jardim 

Tunduru, no domínio das suas 

actividades, para além de propor-

cionar lazer num ambiente que 

nos transporta para a beleza da 

natureza e de ser um espaço pro-

pício para a cultura, terá também a 

função de promover a conservação 

da biodiversidade e a sensibiliza-

ção do público sobre a utilidade e 

o valor dos recursos vegetais para 

a nossa vida, garantindo, deste 

modo, a continuidade dos ciclos 

biológicos da pluralidade das es-

pécies vegetais e o seu processo 

evolutivo.” 

Já o director do Instituto Nacional 

do Turismo, Albino Mahumane, 

disse: “a reabilitação do jardim 

reveste-se de uma grande impor-

tância para o sector do turismo e 

irá promover o turismo doméstico 

e externo e não só. Também ser-

virá de biblioteca para colecta de 

informação turística por parte dos 

visitantes.” (Elisa Comé)

O 
pavilhão académico da 
universidade Eduar-
do Mondlane acolheu 
nesta segunda-feira, 

na cidade de Maputo, a ceri-
mónia de graduação de 560 
técnicos do Instituto de Ciên-
cias e Saúde (ICS).

Dos graduados, 101 alunos fo-

ram formados em Enfermagem 

Geral, 90 em Enfermagem de 

Saúde Materno Infantil, 34 

Técnicos de Nutrição, 33 Téc-

nicos de Radiologia, 33 Técni-

cos de Fisioterapia, 108 Técni-

cos de Farmácia, 76 Técnicos 

de Laboratório, 26 Técnicos de 

Medicina preventiva, 18 Técni-

cos de Medicina Curativa e 23 

Técnicos de Instrumentação.

Falando naquela ocasião, o vi-

ICS gradua 560 profissionais de saúde
ce-ministro da Saúde, Mouzinho 

Saíde, referiu que a cerimónia de 

graduação é sinal inequívoco do 

esforço contínuo do Governo de 

Moçambique na garantia do direito 

à saúde a todo o cidadão, emana-

dos no Plano Estratégico do Sec-

tor Saúde 2014- 2019. A formação 

técnico-profissional constitui uma 

modalidade de ensino vocacional e 

baseada na aquisição de habilidades 

e competências do saber fazer. 

“O objectivo é capacitar o profis-

sional com ferramentas metodoló-

gicas para responder aos desafios 

do presente e do futuro da sua vida 

profissional. E fazem parte de um 

conjunto de estratégias definidas 

pelo Ministério da Saúde, para im-

plementar um atendimento quali-

tativamente diferenciado,” disse.

Mais adiante, Saíde reiterou que o 

principal desafio da saúde é melho-

rar a qualidade dos técnicos forma-

dos nas instituições de formação e 

apontou como possíveis soluções a 

aprovação uma estratégia de me-

lhoria de qualidade na formação de 

técnicos de Saúde que visam me-

lhorar o processo de ensino-apren-

dizagem através de acções viradas 

para: o reforço dos docentes nas 

instituições de formação de saúde, 

incluindo a capacitação pedagógica 

dos mesmos; melhoria do processo 

de selecção dos candidatos aos cur-

sos de saúde, entre outros aspectos. 

“Esta estratégia visa essencialmente 

formar técnicos com elevada capa-

cidade técnica e humanística que 

respondam aos grandes desafios do 

sector rumo ao desenvolvimento 

do país”, acrescentou Saíde. (Elisa 

Comé)
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Decorre entre os 15 a 26 de 
Dezembro, na mediate-
ca do BCI, a exposição 
‘10pe-te’ (Despe-te), 

constituída por 27 obras, do jo-
vem artista plástico moçambica-
no Hlalala. 

“Não havia preparado nenhum 

discurso, porque muito tenho para 

dizer, e o que digo é despe-te” – 

disse Hlalala, no acto inaugural 

da sua segunda exposição indi-

vidual. O artista explicou: “uma 

vez, ia eu atravessando a avenida 

Eduardo Mondlane e vi um alu-

cinado despindo-se, encostado a 

um semáforo. Observei como to-

dos fazem, chamando-lhe louco. 

Aqui estou hoje, equiparando-me 

a esse indivíduo e convidando to-

dos a despirem-se dos tabus, dos 

preconceitos, e a darem espaço à 

esperança”.

Por seu turno, o Presidente da 

Comissão Executiva do BCI, 

Paulo Sousa, realçou, na sua in-

Hlalala expõe  “10pe-te”

tervenção, o facto de o artista ter uma 

relação profissional e artística com o 

BCI. “Com efeito, para além de ser 

colaborador do banco, participou já, 

em 2011, com as suas obras na “Expo-

sição de pintura, desenho, fotografia e 

poesia dos colaboradores do BCI”. 

“Hlalala tem a particularidade de ter 

um vínculo estreito com a Cultura 

daqui, não só por participar ao nível 

institucional na promoção da arte, 

mas por contribuir também com o 

seu talento para o desenvolvimento 

de artes plásticas, de forma inovado-

ra, esculpindo, por exemplo, em peças 

sensíveis, tal é o caso da casca do ovo; 

explorando o cruzamento entre as 

artes plásticas, a poesia e a prosa, 

como o atesta a diversidade de 

textos literários que tem publicado 

nos órgãos de comunicação social 

nacionais”, disse.

Por fim, Paulo Sousa reiterou 

o apoio que o banco concede: 

“Como banco ‘orgulhosamente 

daqui’, assumimos desde sempre 

uma postura de intervenção activa 

na valorização dos artistas mo-

çambicanos, agentes fundamen-

tais na elevação da auto-estima 

e na defesa de uma identidade 

cultural de Moçambique cada vez 

mais rica e forte. Este é o nosso 

compromisso.”

A 
mCel-Moçambique Celular 

ofereceu diversos produtos 

alimentares e de higiene ao 

Centro de Apoio à Velhice 

Pró-Idoso, localizado no posto admi-

nistrativo de Beluluane, distrito de Boa-

ne, província de Maputo, numa cerimó-

nia ocorrida na última segunda-feira, 21 

de Dezembro.

Trata-se de arroz, farinha de milho, tri-

go, massa, óleo, açúcar, sal, detergente, 

feijão, leite, sabão, água entre outros 

produtos resultantes de doações feitas 

pelos colaboradores desta operadora 

de telefonia móvel durante a “Feira do 

Livro mCel 2015”, um evento de cariz 

interno e que tem como um dos objec-

tivos incutir o espírito o solidariedade e 

de responsabilidade social no seio dos 

colaboradores.

A oferta destes produtos visa permitir 

que os idosos passem as festas de Natal 

e de Fim de Ano de forma condigna, 

assim como ajudar o centro a suprir as 

suas necessidades, muitas das quais liga-

das à alimentação e higiene. 

Conforme explicou Teodato Hungua-

na, Presidente do Conselho de Admi-

nistração da mCel, “é importante pro-

mCel ampara idosos 
porcionar momentos de alegria e não 

deixar que falte algo aos idosos, que um 

dia trabalharam em prol do nosso País”.

Infelizmente, de acordo com Teodato 

Hunguana, esta é uma fase marcada por 

muitas dificuldades. “Somos confronta-

dos com situações em que os filhos de-

samparam os seus pais. Não acarinham 

aqueles que contribuíram para que eles 

fossem o que são hoje”.  

Por seu turno, Especiosa Muianga, 

Coordenadora do Centro, agradeceu o 

gesto da mCel e referiu que este apoio 

vem numa boa altura dadas as limita-

ções que o centro tem.

“Este gesto demonstra o quão compro-

metida a mCel está para com o bem-

-estar da sociedade e dos idosos, em 

particular. A mCel reconhece que a 

pessoa idosa é importante para a so-

ciedade, na qual ela (a pessoa idosa) é 

tida como uma biblioteca viva”, afirmou 

Especiosa Muianga. 

Importa realçar que o Centro de Apoio 

à Velhice Pró-Idoso, que funciona em 

regime aberto, foi criado em 2007 e 

presta assistência a cerca de 150 idosos 

oriundos de quatro bairros do posto ad-

ministrativo de Beluluane.

Foi com profunda dor e pesar que Fernan-
do Gonçalves e Naíta Ussene tomaram 
conhecimento do falecimento do Senhor 
Daniel Manuel Sengo, pai dos seus ami-
gos Pires, Ramos e Daniel, ocorrido em 
Maputo, no dia 21/12/2015, e cujo funeral 
se realizou na quarta-feira, dia 23/12/2015, 
nesta cidade. A toda a família Sengo, apre-
sentam as suas mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma. 

Daniel Manuel Sengo

Necrologia     Necrologia     Necrologia    Necrologia      Necrologia
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CartoonEDITORIAL

Novos caminhos 
para a paz?

I. Uma norma que viola o princípio 
da proibição da dupla sanção pelo 
mesmo facto ou infracção.

Nos termos da alínea f ) do nº 1 do ar-
tigo 82 da Lei 14/2009, de 17 de Mar-
ço (Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado – EGFAE),“ expul-
são consiste no afastamento definitivo do 
infractor do aparelho do Estado, com perda 
de todos os direitos adquiridos no exercício 
das suas funções.” A expulsão é, pois, o 
tipo mais grave de sanção disciplinar 
aplicável aos funcionários e agentes do 
Estado conforme resulta do disposto 
na alínea f ) do nº 1 do artigo 81 do 
EGFAE).
Do conteúdo legal da expulsão supra 
pode-se inferir que o funcionário ou 
agente do Estado sobre quem recai 
esta sanção disciplinar, para além de 
ser sancionado pelo afastamento defi-
nitivamente do aparelho do Estado é, 
simultaneamente, sancionado com a 
perda de todos os direitos adquiridos no 
exercício das suas funções. Isto signifi-
ca que se está perante uma situação em 
que a lei em questão prevê dupla sanção 
contra aquele que cometer qualquer das 
infrações disciplinares descritos no ar-
tigo 88 do EGFAE e que dão lugar à 
sanção de expulsão.
Ora, a duplicação de sanção disciplinar 
administrativa, conforme demonstra 
ser o caso em apreço, viola o princípio 
que impende a Administração Pública 
impor uma segunda penalização admi-
nistrativa a quem já sofreu uma sanção 
pela prática do mesmo facto ou mesma 
infração disciplinar. Aliás, o nº 2 do ar-
tigo 81 de EGFAE dispõe que não é 
lícito aplicar quaisquer outras sanções 
disciplinares que não sejam as seguin-
tes: advertência, repreensão pública, 
multa, despromoção, demissão e expulsão. 
Trata-se de uma enumeração taxativa, 
o que significa que as infracções que os 
funcionários ou agentes do Estado co-
metem podem dar lugar apenas a uma 

destas sanções, dependendo da gravida-
de da infracção cometida.
Importa notar, a título de paralelismo 
ao EGFAE, que a Lei do Trabalho – 
Lei 23/2007, de 01 de Agosto – proíbe 
a prática da dupla sansão pela mesma 
infracção disciplinar cometida pelo tra-
balhador. Ademais, esta lei refere, ex-
pressamente, que “a aplicação da sanção 
de despedimento não implica a perda dos 
direitos adquiridos pelo trabalhador decor-
rentes da inscrição do mesmo no sistema de 
segurança social se, à data da cessação da 
relação laboral, reunir os requisitos para 
receber os benefícios correspondentes…” 
(vide nº 4 do artigo 63 da Lei do Tra-
balho).  
Outrossim, importa ainda referir que a 
nível do Direito Penal é proibida a du-
pla punição pela prática da mesma in-
fração penal. É o chamado princípio do 
“non bis in idem” que tem consagração 
constitucional, uma vez que a primeira 
parte do nº 3 do artigo 59 da Consti-
tuição da República determina que “ne-
nhum cidadão pode ser julgado mais do que 
uma vez pela prática do mesmo crime…”
Nestes termos, pela consequente perda 
de todos os direitos adquiridos pelos 
funcionários e agentes do Estado víti-
mas de expulsão, no conteúdo legal des-
ta, está evidente a dupla sanção, o que 
contraria o princípio da sua proibição.

II. O conteúdo da sanção de expul-
são viola os direitos adquiridos e 
promove o “enriquecimento sem 
causa do Estado”

Os direitos adquiridos, incluindo as 
pensões legais no exercício das funções, 
podem ser entendidos como aqueles em 
que o funcionário ou agente do Esta-
do se encontra investido por atribuição 
legal.  
O funcionário ou agente do Estado que 
no exercício das suas funções desconta 
do seu vencimento determinados valo-
res que lhe dão direito à pensão quando 
for reformado ou aposentado, uma vez 
preenchidos os requisitos necessários 

para o efeito, passa a ter garantia de um 

direito adquirido na vertente de pensão. 

Ou seja, é o chamado direito à previ-

dência social que o Estado garante aos 

seus funcionários e agentes desde que 

os mesmos satisfaçam os seus encargos 

legais para a pensão de aposentação. 

A forma de extinção ou perda dos di-

reitos adquiridos dos funcionários e 

agentes do Estado, que inclui o direi-

to à pensão de aposentação, não deve 

ser em virtude da aplicação da sanção 

disciplinar de expulsão, porque viola a 

garantia dos tais direitos adquiridos e 

favorece situações ou casos de “enrique-

cimento sem causa do Estado” à custa 

do empobrecimento injusto e forçado 

dos funcionários e agentes do Estado 

que são duplamente sancionados por 

cometimento de infracção disciplinar 

punível pela expulsão.

 

III. Conclusão 
Portanto, o conteúdo da sanção dis-

ciplinar de expulsão no EGFAE não 

deve ser extensível à questão da perda 

de todos os direitos adquiridos no exer-

cício das funções por se tratar de um 

“roubo” legalizado do Estado aos seus 

funcionários e agentes e por se tratar 

de uma nova sanção ou penalização 

que não faz parte da enumeração ta-

xativa ou limitada dos tipos de sanções 

disciplinares previstos no artigo 81 do 

EGFAE. O presente conteúdo legal 

de expulsão é incoerente, fere princí-

pio da proibição da dupla penalização 

pela mesma infracção e o princípio da 

segurança jurídica. Pelo que, urge uma 

revisão legal pontual do EGFAE rela-

tivamente ao disposto na alínea f ) do 

nº 1 do artigo 82 sobre o conteúdo da 

sanção disciplinar de expulsão, uma vez 

que viola, de entre outros direitos ad-

quiridos, a pensão por aposentação

Por João Nhampossa
Advogado e defensor de direitos humanos

A 
caminho do seu primeiro ano como Presidente 

da República, e naquilo que pode ser interpretado 

como uma gradual conquista de alguma auto-con-

fiança, Filipe Nyusi começa a dizer algumas coisas 

que mostram certo esforço de rotura com o passado.

O seu discurso inaugural, no dia 15 de Janeiro na Praça da 

Independência, é lendário. Foi um discurso de renascimento 

da esperança sobre um futuro que parecia estar fechado. E 

todos lhe desejaram sucessos e muita sorte. Talvez por isso 

mesmo os menos pacientes não tardaram lhe cobrar a dívi-

da. Na Assembleia da República na semana passada, conse-

guiu contornar o senso comum dos que esperavam que ele 

dissesse que o Estado da Nação está bom, para depois lhe 

tratarem como carne moída. Tirou-lhes o prazer, dizendo 

que apesar do orgulho que tem pelo que tem estado a ser 

feito, continua insatisfeito com a actual situação no país.

Mas foi no discurso que deu ao corpo diplomático e outras 

personalidades nacionais, nos jardins da Ponta Vermelha, 

onde ele deixou escapar a sua impaciência pelo decorrer do 

processo de desanuviamento político no país, possivelmente 

algumas interferências pelo meio, mas decididamente o fac-

to dos mediadores não serem fieis transmissores das mensa-

gens que cada parte transmite. 

“Continuaremos  a encurtar o caudal dos intermediários 

para conseguirmos encontros directos com as lideranças en-

volvidas”, disse Nyusi. “Os intermediários, devido à impor-

tância que pretendem ganhar neste processo, por vezes não 

transmitem fielmente as mensagens emitidas pelas partes”. 

Esta declaração não deixa margem para dúvida. Ele quer 

“encontros directos com as lideranças envolvidas”. E pode se 

compreender aqui que a única liderança é Afonso Dhlaka-

ma, o presidente da Renamo. Agora importa saber se este é 

o mesmo entendimento que Dhlakama tem sobre como o 

processo de normalização da situação política no país  deve 

prosseguir.

A declaração do Presidente Nyusi foi seguida de uma outra, 

numa conferência de imprensa na última terça-feira, em que 

o porta voz de Dhlakama, o deputado António Muchanga, 

prescindia dos préstimos da actual equipa de mediação na-

cional dirigida pelo Professor Lourenço do Rosário, a favor 

do envolvimento do Presidente Jacob Zuma, da África do 

Sul, e da Igreja Católica Romana. 

A preferência por Zuma apanhou quase todos de surpre-

sa. Não tanto pelo facto de Zuma ser uma figura bastante 

contestada dentro do seu próprio país, mas pelas relações 

especiais de amizade e de solidariedade existentes entre a 

Frelimo e o ANC, de que Nyusi e Zuma são respectivos 

líderes.

O ANC partilha a visão convencional da Frelimo de que 

a Renamo foi usada pelo antigo regime do apartheid para 

desestabilizar Moçambique, e por essa via tentar impedir a 

luta do ANC para a libertação da África do Sul. Estará a 

Renamo agora preparada a confiar o líder do ANC como 

um mediador honesto no seu conflito com o governo da 

Frelimo? Ou ainda, se Muchanga está a ser um fiel trans-

missor do pensamento do seu líder? Esperemos para ver. 

A expulsão do funcionário ou agente 
do Estado é injusta e constitui fonte de 
enriquecimento sem causa do Estado  

Querido Pai Natal, 
eu não quero o 
Boko Haram no 
meu país
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Se na educação estiverem 

em jogo princípios, mé-

todos e artefactos que 

permitam um domínio 

pleno dos conteúdos vigentes 

nos planos curriculares, ensino 

de qualidade será a adequação 

entre objectivos traçados, técni-

cas adoptadas e resultados ob-

tidos por comparação entre vá-

rios estabelecimentos escolares.

Se estiver em vista a qualidade 

científica e/ou literária dos for-

mandos, a avaliação visará isso e 

não a qualidade de ensino em si.

Se a intenção for desenvolver 

uma determinada capacidade 

técnica ao nível das necessida-

des empresariais, os parâmetros 

de avaliação serão no sentido de 

avaliar isso.

Finalmente, se o objectivo con-

sistir em desenvolver a capaci-

dade de crítica e em preparar 

cidadãos comprometidos com 

a transformação das relações 

sociais geradoras de desigual-

dades e injustiças sociais, cur-

rículos e avaliação tomarão um 

caminho específico.

Assim, a qualidade de ensino 

depende dos objectivos que te-

mos em vista. 

Sobre a qualidade 
do ensino

A 
casa verde fica a dois ou três 

quarteirões do Núcleo de 

Arte, na Rua da Argélia. É 

uma construção antiga e só-

lida, mas sugere largueza de espaços 

e transmite alegria e leveza de estru-

tura, no meio do atapetado da relva 

que cobre o quintal. No Verão, tudo 

isto constrói um jogo deslumbran-

te de cores, quando a amendoeira 

se cobre de folhas exuberantemen-

te vermelhas, debaixo de cuja copa 

se situa metade da casa. Disfarçada 

mais a fundo está a garagem, de cores 

menos chamativas. Ela é, no entanto, 

suficientemente larga e espaçosa para 

acolher três ou quatro viaturas.

É nela que Betuel Langa Jr., perpetu-

ando uma tradição deixada pelo pai, 

me recebe sempre que lá vou visitá-

-lo; e vou com regularidade. Não será, 

por isso, estranho que eu diga que, 

passado este tempo todo, nunca pus 

os pés na casa grande. Embora ele 

Ode ao pintor naïf
viva ali com a mãe, a mulher e dois 

filhos adolescentes a caminho dos 

20, continua a preservar a garagem 

tal como o pai a deixou, depois de a 

utilizar durante quase cinco décadas 

como seu atelier. No seu interior, as 

marcas da passagem do pai do Betuel 

ainda permanecem vivas, porque o fi-

lho as quer preservar assim.

A velha bata de couro continua pen-

durada por trás de um dos batentes 

do portão de entrada e a sua cor ori-

ginal mantém-se indefinida, graças 

aos vários salpicos de tinta acumula-

dos durante este tempo todo. Existe 

ainda a larga mesa-armário com um 

tampo de mármore preto, onde ain-

da se vêem conjuntos variados de 

pincéis, espátulas, bisnagas de tintas 

de várias cores. Nas paredes estão 

penduradas algumas das obras que o 

artista guardava para si, para a sua co-

lecção particular. Nos cavaletes ainda 

se vêem telas penduradas, umas em 

branco, outras com obras iniciadas, 

mas não acabadas, outras ainda com 

simples esboços.

Betuel Langa pai tinha cultivado em 

vida um estilo solitário. Acrescido 

a isto, tinha uma forma de se apre-

sentar publicamente muito peculiar: 

sempre que era visto na rua, com 

efeito, fazia-o de vestuário totalmen-

te branco, desde o calçado de couro, 

as meias altas, os calções que lhe iam 

quase até aos joelhos e uma espé-

cie de balalaica com quatro bolsos. 

Tinha cerca de 100 kg distribuídos 

pelos seus 1,95 m, usava anéis em 

quase todos os dedos da mão esquer-

da, cabelo meio revolto e um charuto 

sempre meio fumado entre os lábios, 

que, fosse por isso ou por outra ra-

zão qualquer, permaneciam sempre 

húmidos.

Era de poucas amizades e falas, em-

bora não fosse totalmente aquilo que 

se podia considerar um ser antisso-

cial ou irascível. Sempre que fosse 

justificável, dava mostras de ter todo 

o tempo do mundo à sua disposi-

ção para poder conversar, rir-se – e 

ria-se com franqueza – e falar com 

frontalidade sobre os seus pontos de 

vista. Não cabia nos padrões daquilo 

a que a sociedade chama de “pessoa 

normal”. E, como sabemos, quando 

isto acontece, há frequentemente a 

tentação de se construir uma mol-
dura onde caiba aquilo que nunca 
sabemos explicar. Foi o que aconte-
ceu com Betuel Langa: chamavam-
-no, simplesmente, “o maluco da casa 
verde”.
Isto acentuou-se quando, aos qua-
renta anos, fez uma carta ao Secre-
tariado Nacional da Organização 
da Mulher Moçambicana a solicitar 
apoio para arranjar mulher, uma vez 
que, como dizia, os seus esforços 
pessoais nesse sentido não surtiam 
efeito. E a justificação, segundo ele 
explicou na sua petição, era que o 
seu perfil não inspirava confiança nas 
mulheres: não tinha, como se dizia, 
trabalho fixo, nem salário fixo, não 
se sabia exactamente que trabalho 
é que ele fazia ali na garagem, onde 
pouca gente entrava, e não constituía, 
portanto, alguém em quem se pudes-
se confiar para constituir família. A 
resposta a esta petição feita por escri-
to à OMM Betuel Langa recebeu-a 
oralmente, tendo-lhe sido explicado, 
na altura, que o seu pedido não tinha 
provimento, visto que não só ele não 
pertencia à OMM, como também 
não pertencia a nenhuma outra or-

ganização democrática de massas. 

De mais a mais, ele nem sequer era 

membro do Partido.

Betuel Langa Jr. explica-me isto 

meio a rir, para me dizer que, quan-

do estava já a caminho dos 45 anos, 

e pela morte de um dos membros 

do casal que ocupava a casa grande 

e era proprietário do espaço, o mari-

do, um aposentado da Universidade, 

onde tinha passado anos a dar aulas 

de Filosofia, decidiu voltar para Por-
tugal, vendendo a casa e o resto do 
espaço ao seu pai. Foi nessa altura que 
chegou a este a notícia da morte do 
irmão mais velho em Chigondzane, 
Manjacaze. Chegou-lhe também a 
notícia de que, um pouco antes da 
morte, o seu irmão tinha lobolado 
uma nova mulher, a quarta, com a 
qual ainda não tinha começado a vi-
ver; que, segundo as tradições, teria 
que a desposar, pois lhe cabia o di-
reito de herdar as mulheres que o ir-
mão mais velho lhe deixara. Mas com 
as primeiras três não havia hipótese, 
porque já estavam demasiado velhas 
e adoentadas.
Foi assim que o seu pai conheceu a 
sua mãe: foi a Chigondzane numa 
sexta-feira, voltou com ela na segun-
da. Como ela era, e ainda é, de aspec-
to franzino e de estatura ligeiramente 
baixa, muitos no bairro a considera-
ram uma criança, e contra isso tam-
bém, uma vez mais, o seu pai teve de 
se confrontar fazendo frente a uma 
onda que ameaçava sufocá-lo. Mas aí 
estavam.
Quando Betuel Langa morreu, já a 
caminho dos 80 anos, estava não só 
sólido na sua família, como também 
mais que celebrizado como pai e 
mestre da arte naïf em Moçambique 
e mesmo além-fronteiras. Coisa no-
tável é que, fosse pela mágoa que lhe 
tinha ficado da resposta da OMM 
ao seu pedido, fosse por outra razão 
qualquer, sempre se recusou a apare-
cer em público a reclamar esse esta-

tuto e por duas vezes declarou publi-

camente a sua recusa a condecoração 

pública e a receber as honrarias que 

lhe foram propostas pelo Ministério 

da Cultura.

Moçambique é uma configu-

ração saturada de proble-

maticidade. Como, então, 

compreendê-lo? Essa é a 

questão que me coloco permanente-

mente e me parece que pouco do que 

se diz em Moçambique, exceptuando 

bons trabalhos que têm sido publi-

cados recentemente, tem sido aptos 

de colocar verdadeiras questões sobre 

Moçambique. Afinal qual é o proble-

ma de Moçambique? Estamos nós a 

ser capazes de captar o conteúdo da 

nossa história para  questionarmos 

radicalmente os eventos que vão ocor-

rendo? Tentarei, neste texto, colocar 

algumas linhas de reflexão, partindo 

da situação de guerra que vivemos 

hoje. 

Quando discutimos porquê depois de 

20 anos de « paz » estamos a voltar 

para a guerra, não penso que esteja-

mos a colocar uma boa questão sobre 

Moçambique. Tenho a impressão que 

é incapaz de nos levar a reflectir sobre 

a essência de um problema que, quan-

to a mim, devia ser explicado menos 

em termos de quem é o problema ou 

ainda do porquê depois de 20 anos 

estamos novamente em guerra, porém 

em termos do conteúdo do nosso re-

gime de historicidade. Ou seja, o que 

é que é comum e incomum em tal 

regime? A Guerra ou a paz? Será a 

guerra uma questão da inflexibilidade 

da Renamo ou da Frelimo ou a inca-

pacidade de transformarmos as condi-

ções que estruturam a nossa história 

e que sempre produziram situação de 

guerra? Como podem perceber, estas 

questões não serão respondidas neste 

texto curto, mas as coloquei apenas 

para que possamos reflectir diferen-

temente o problema. Se lermos com 

bastante atenção alguns livros da 

história de Moçambique começando 

pelos manuais de História de Mo-

çambique, produzidos pelo departa-

mento de História da UEM, os dois 

volumes«  Naissance du Mozambi-

que » de Réné Pélissier, « A tradição 

A banalização do problema Moçambique
Régio Conrado

da resistência em Moçambique » de 

Allen e Barbara Isaacman, «  Para a 

História da Arte Militar Moçambica-

na » do professor Carlos Serra, apenas 

para citar alguns, veremos que não é a 
ausência da paz que é o incomum da 
nossa história. Pelo contrário, a guer-
ra é a estrutura dominante da nossa 
história. É a ausência da paz que é 
o conteúdo da nossa história. Então, 
porquê continuar a insistir a pensar 
o nosso problema a partir da paz se 
ela não é o elemento central da nossa 
história, mesmo que seja uma procura 
de todas as sociedades? Não seria con-
veniente analisarmos a nossa situação 
a partir da constância da guerra? Não 
seria banalização do nosso problema 
ao colocarmos a paz como elemento 
central do nosso debate? De forma ra-
dical, acho que perguntarmos porquê 
não estamos em paz ou como é que 
viemos novamente à guerra é insufi-
cientemente radical, pelo contrário 
devíamos, defendo, perguntar porque 
é que em algum momento não estive-
mos em guerra?
Raymond Aron escreveu em 1962 
mais de 700 páginas sobre a paz e a 
guerra num livro intitulado « Paix 
et Guerre entre les nations» onde 
concluía, entre outras coisas, que a 
história da humanidade tinha sido a 
história da guerra e não da paz. Penso 
que Aron, como Serra, estão de acordo 
que momentos de paz são momentos 
de guerra em potência. Por isso que, 
na minha opinião, ao invés de estar-
mos a reclamar a ausência da paz, 
devíamos tentar procurar os elemen-
tos estruturais que nos levam a uma 
história dominada por eventos de 
guerra. A Guerra devia ser o espaço 
privilegiado da nossa reflexão porque 

é dela que devemos retirar as sementes 

da paz, como procura universal, para 

falar kantianamente. Se há uma coisa 

que em Moçambique devia espan-

tar as pessoas não devia ser a guerra, 

mas a paz porque ao longo dos sécu-

los temos sido incapazes de encontrar 

plataformas que sejam capazes de per-

mitir que a paz seja dominante. Senão 

vejamos, se estudarmos com atenção 

a literatura sobre o vale do Zambeze 

perceberemos que grande parte dos 

problemas que estruturavam os con-

flitos entre os vários Estados militares 

ainda persistem. A título ilustrativo, 

podemos falar de facções em confli-

to pelo poder, ausência de estruturas 

que acomodam as diferentes camadas 

sociais. Se nos perguntam o que é que 

nos fez entrar para um momento de 

«paz», veremos que não era a paz em 

si como ontologicamente justificável, 

mas a impossibilidade de produzir 

modelos de dominação de um grupo 

em relação ao outro sem o mínimo de 

consenso. Então, acho que no fundo 

a guerra ainda esta lá. Recentemente 

( Julho deste ano) o politólogo Didier 

Peclard publicou «Les incertitudes de 

la nation en Angola. Aux racines so-

ciales de l’Unita» onde interrogando-

-se sobre a formação do Estado em 

Angola, vê igualmente a guerra como 

uma variável a ser explicada para com-

preendermos o caminho da paz em 

Angola. Por essa razão, tenho pensado 

que Moçambique é estruturalmente 

um país de guerra. Limitarmo-nos a 

condenar a guerra ou a apreciar a paz 

não responde à questão fundamental: 

qual é o problema de Moçambique? 

Como a guerra pode permitir-nos 

abordar a paz em Moçambique? Qual 

é o lugar na guerra na nossa história? 

Entrementes, ao invés de ficarmos 

no círculo vicioso de acusações ou 

de apreciações normativas, devemos, 

como o fez há pouco tempo o pro-

fessor Carlos Serra, numa entrevista 

ao Notícias, buscar interrogar qual é 

o nosso problema. Termino dizendo 

que a paz na nossa história aparece 

como uma suspensão de modalidades 

violentas de resolução de nossas dife-

renças. Para mim, a guerra é o ponto 

de partida para pensar o conteúdo do 

que vivemos hoje, pois ela configura-

-se como parte relevante do nosso re-

gime de historicidade.
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A TALHE DE FOICE 

SACO AZUL   Por Luís Guevane

Por Machado da Graça
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No seu discurso sobre o estado da nação, Fili-

pe Nyusi declarou que, embora não estives-

se satisfeito com o tal estado, se sentia or-

gulhoso do trabalho realizado ao longo dos 

seus primeiros 11 meses na direcção do Governo. O 

que bastante me surpreendeu.

Orgulhoso de quê?

Se bem percebo a situação do nosso país, as duas 

principais questões que enfrentamos são a Paz/

Guerra e a Economia. E, em ambas, estamos bas-

tante piores do que estávamos quando ele tomou 

posse.

Comecemos pelo primeiro, a Paz/Guerra:

Depois de todo o tipo de malabarismos perigosos 

do seu antecessor, que nos conduziram a quase dois 

anos de guerra, pudicamente baptizada de “hosti-

lidades militares”, e depois da fraude eleitoral que 

agravou, de novo, o problema, todos ficámos com a 

esperança de que, mudando o timoneiro, mudaria o 

rumo do navio e seríamos conduzidos, finalmente, à 

Paz efectiva. E os dois encontros Dhlakama/Nyusi 

pareceram apontar nesse sentido. Tudo reforçado 

pela saída de Armando Guebuza da presidência do 

partido Frelimo e subida ao cargo de Nyusi.

Só que aí aconteceu alguma coisa nos bastidores 

que parou todo este processo prometedor e virou, 

outra vez, o navio Moçambique para o rumo que 

leva ao desastre. E acelerou os motores para lá che-

gar mais depressa.

Se os primeiros encontros Dhlakama/Nyusi tinham 

criado no dirigente da Renamo a confiança de que, 

com Nyusi, era possível conversar seriamente, a 

realidade rapidamente mostrou o contrário. Todas 

as propostas da Renamo, de se ultrapassar pacifi-

camente a crise provocada pela fraude eleitoral, fo-

ram sendo liminarmente chumbadas pela bancada 

maioritária na Assembleia da República. Bancada 

que, pelo menos em teoria, obedece à direcção má-

xima do partido Frelimo, isto é, também em teoria, 

a Filipe Nyusi.

Simultaneamente fomos assistindo à compra de-

senfreada de material militar, sabe-se lá a que preço. 

E começámos a ouvir declarações de altos dirigen-

tes dos ministérios do Interior e da Defesa falando 

do desarmamento compulsivo das forças da Rena-

mo. E ouvindo histórias de tentativas de assalto às 

bases da Renamo, no centro do país, normalmente 

resultando em fuga das forças governamentais dei-

xando mortos e feridos no terreno.

E passámos à fase de ir beber a experiência angola-

na. Nessa fase, para além de ouvirmos Filipe Nyusi 

a gabar os resultados obtidos por Luanda e um fa-

moso coronel na reserva a aconselhar, abertamente, 

a “savimbização” de Dhlakama, assistimos ao início 

da prática dessa nova política: as duas emboscadas 

contra Dhlakama, em Manica, e o assalto à casa 

dele na Beira. Sem qualquer sucesso, de resto, mas 

cavando muito fundo o fosso da desconfiança entre 

as partes.

E nisso estamos, com a pequenina luz ao fundo do 

túnel que foi o tímido conselho do Comandante em 

Chefe das Forças de Defesa e Segurança, aos seus 

subordinados, para que repensem a ideia do desar-

mamento compulsivo da Renamo.

Passemos agora à Economia. Em resumo, a dívida 

externa está encavalitada em cima dos limites entre 

o pagável e o impagável (com forte tendência para 

cair para o segundo lado...), o Metical caiu desas-

trosamente e os preços dos produtos de primeira 

necessidade subiram muito para além das possibili-

dades da maioria dos moçambicanos: energia, água, 

pão, tudo...

É verdade que toda esta situação foi herdada dos 

tempos do “filho mais querido na nação”, mas pas-

sou um ano e não vemos que estejam a ser tomadas 

as medidas fortes que a situação exige. Pelo con-

trário vão-se pondo paninhos com água morna na 

ferida enquanto nos cantam canções de embalar.

Grande parte do problema deriva da dívida exter-

na e essa vamos sabendo, aos poucos, como foi au-

mentada. E, se não sabemos ao certo, desconfiamos 

muito de que foi acrescida de forma descontrolada 

para que alguém metesse ao bolso fortes percenta-

gens e luvas. Só que parece não haver coragem para 

ir verificar esses bolsos e exigir de volta aquilo que 

lá foi parar ilicitamente. Pelo contrário, a bancada 

parlamentar do partido Frelimo no Parlamento, te-

oricamente dirigida por Filipe Nyusi, faz todos os 

possíveis para impedir que se façam investigações 

sérias sobre esses assuntos.

Portanto, neste período de festas, com fome e a 

caminho de uma nova guerra, não posso deixar de 

perguntar: Orgulhosos de quê?!!!

Orgulhoso de quê?

Todos os dias são “Dias de Família” 

mas o Natal é só no dia 25 de De-

zembro. Não há Natal em Janeiro, 

nem no dia 03 de Fevereiro, 07 de 

Abril, dia 25 de Junho e muito menos no 

dia 25 de Setembro. Estas datas, entre 

outras, são aquelas que correspondem ao 

nascimento de outras ideias, outras for-

malidades, outras evocações. Entretanto, 

durante o ano, religiosamente, falamos de 

Jesus. Desabafamos com um “ai Jesus!”, 

reconfortamo-nos com um “Meu Deus!”, 

desconvocando o diabo e seus acessórios. 

É mais cómodo escrever e pensar em 

Deus com letra maiúscula e o diabo com 

letra minúscula. Diabo é algo a rejeitar. 

Deus é algo a defender, a aceitar. Repre-

sentam, no fundo, o mal e o bem. Per-

É Natal
correm, porque queremos, os lados obscuros 

e iluminados. Um é o descaminho e outro é 

o caminho. Jesus é o caminho. Mantemo-nos 

a caminhar na fé em Cristo. Uma figura pe-

rante a qual o Mundo praticamente se curva. 

Nisto tudo temos o dogma. Podemos escre-

ver a palavra “dogma” com letra maiúscula ou 

minúscula que ninguém se vai chatear. Mas, o 

“dogma” comanda como cada um de nós des-

fila pelos (des)caminhos que escolhe. Dogma 

pode ser assumido como um “unicórnio” que 

criamos em nós como fruto da produção re-

ligiosa. Imaginemos a nossa sombra catego-

rizada como um dogma. Seguidamente proi-

bir-nos-íamos de questionar o que a produz. 

Mas, ninguém, por si só, produz a sua própria 

sombra. A sombra não é um dogma. 

A fé produz o dogma. Se isto estiver certo, 

então, justifica a razão de as religiões, de um 

modo geral, serem intolerantes com o “próxi-

mo” ao ponto de produzirem homens ou mu-

lheres bomba. Morre-se e mata-se em nome 

do Omnipotente, Omnisciente e Omnipre-

sente. Destroem-se famílias e depois rezamos 

por elas, pedindo paz e harmonia. 

As famílias moçambicanas guiam-se mais 

pelo dogma ou pela razão? Acreditar que 

pobreza é destino e que Deus assim o quis 

é dogma ou razão? É neste sentido que por 

vezes se diz que o pobre é preguiçoso por ser 

pobre. O rico faz o pobre trabalhar para não 

ser pobre. Na cruz o menino Jesus assiste a 

tudo isso. É diariamente evocado mas não re-

solve o problema. Os homens que resolvam 

os problemas que eles próprios criam. Então, 

por que razão ricos e pobres não têm alterna-

tiva a esta figura dogmatizada? 

A festa do Natal é um momento de re-

flexão da família. Este ideal, depois da 

missa, entretanto, é substituído pelos 

comeretes e beberetes. No princípio o 

Natal pode ter sido visto como uma im-

portação ou aculturação. Depois da In-

dependência resistiu ao sufoco político. 

Pela sua grandeza e importância ganhou 

robustez após a instauração do multipar-

tidarismo. Por uma questão de “econo-

mia de comemorações” moçambicani-

zou-se o 25 de Dezembro rotulando-o 

de “Dia da Família”. Por esta via inteli-

gente todas as famílias moçambicanas, 

independentemente da sua religião, co-

memoram o Natal. Que o Natal seja um 

momento de luz!

Tal como prometemos semana ante-
passada, aqui neste espaço, eis-nos 
aqui para prosseguirmos com notas 
sobre a revisão constitucional no or-

denamento jurídico moçambicano, desta 
vez com enfoque em duas questões prin-
cipais: nos erros estratégicos da Renamo 
quanto aos fundamentos da revisão e nos 
equívocos da Frelimo quanto ao estabele-
cimento de uma comissão ad hoc para a 
revisão constitucional.
A proposta de revisão pontual da Cons-
tituição da República de Moçambique 
(CRM) da autoria da Renamo, que foi, 
há duas semanas, liminarmente chumbada 
pela bancada maioritária da Frelimo, pode 
ser até que tenha como objecto algo ful-
cral no edifício democrático moçambica-
no e que se acha, inclusive, consignado na 
própria lei fundamental: a descentralização 
administrativa.
Contudo, apesar de a matéria ser de extre-
ma relevância aos olhos de todos, mesmo 
dos que, quando falam para as câmaras 
televisivas e para os microfones radiofó-
nicos, classificam-na com recurso a todo 
o tipo de adjectivos depreciativos, ao cabo 
de 23 anos de confrontação política com 
a Frelimo, o partido no poder, era suposto 
a Renamo incluir nas suas rotinas políti-
cas estratégias visando obstar a que o seu 
maior e/ou principal adversário político 
tenha argumentos razoáveis à palma da 
mão para desbaratar os seus projectos e/ou  
propostas [neste caso de revisão pontual da 
CRM].
Achamos nós que não seria má ideia se a 
Renamo iniciasse a sua preparação estra-
tégica rumo aos próximos pleitos eleitorais 
- ‘autárquicas’ em 2018 e ‘gerais’ em 2019 
-, termos em que se a introdução, no nosso 
ordenamento jurídico constitucional, da 
obrigatoriedade de eleição de governado-
res provinciais tivesse como horizonte o 
futuro e não o passado, o maior partido da 
oposição evitaria desgastar-se a si mesmo 
com expedientes que tem bem presente 
que a Frelimo nunca os comprará. 
Até porque não é de descartar o argumento 
segundo o qual o pleito do ano passado não 
visava a eleição de governadores provin-
ciais, porque óbvio. A isso, junta-se o facto 
de ser por demais sabido que os diplomas 
legais têm como horizonte, em regra, o fu-
turo, contado a partir da data da sua entra-
da em vigor, e não o passado.  
Por outro lado, ainda que politicamente 
‘sexy’, não parece estratégico a Renamo ar-
guir o direito de nomear ou propor nomes 
a governadores nas províncias onde o seu 
candidato presidencial teve maioria dos 

votos, uma vez haver, em sede dessa elei-
ção (a presidencial), só um círculo eleitoral, 
que é o país como um todo. Se no lugar 
disso se defendesse algo nesse sentido nos 
círculos eleitorais em que o partido como 
tal ganhou as eleições para as assembleias 
provinciais, ali, julgamos nós, se reduziria 
o campo para a Frelimo facilmente “des-
montar” os argumentos do maior partido 
da oposição.
Politicamente, 2018 é amanhã, 2019 é de-
pois de amanhã, pelo que a Renamo deve-
ria, de forma proactiva, propor as reformas 
que julgar necessárias para que o nosso 
sistema eleitoral esteja cada vez mais ra-
cionalizado, começando da própria CRM. 
É, nitidamente, problemático o facto de os 
governadores provinciais serem nomeados 
num contexto em que os membros das As-
sembleias Provinciais são eleitos, mas espe-
rar que os pleitos se realizem para depois 
exigir a alteração das regras, para aplicação 
retroactiva, será sempre uma missão difícil, 
senão mesmo impossível.
No dia em que chumbaram liminarmente 
a proposta da Renamo de revisão pontual 
da CRM, destacados quadros da Frelimo 
que dirigem a primeira e quarta comissões, 
respectivamente, propuseram a criação de 
uma comissão ad hoc para a revisão da lei 
fundamental, isso depois de terem mani-
festado concordância com a sua actualiza-
ção, mas de forma holística e não pontual. 
Só que é um equívoco de proporções bíbli-
cas defender a criação de uma comissão ad 
hoc para a revisão da CRM (o que até já 
foi controvertidamente feito num passado 
recente), sem se respeitar o que a própria 
CRM impõe como mandatário para que 
se possa iniciar, valida e regularmente, um 
processo visando a sua revisão.
Diz-nos a norma contida no número 2 
do artigo 291 da CRM que “As propostas 
de alteração [da Constituição] devem ser 
depositadas na Assembleia da República 
até noventa dias antes do início do deba-
te”. E o número 1 do mesmo artigo refere 
que só duas entidades podem apresentar 
propostas tais: o Presidente da República 
ou, pelo menos, um terço (pelo menos 84 
dos 250) dos deputados da Assembleia da 
República.   
Ou seja, essa de criar comissões ad hoc su-
postamente para a revisão da CRM, sem 
que uma relevante proposta haja sido sub-
metida, ainda que já faça parte do nosso 
‘costume’, não deixa de ser estranho à pró-
pria lei fundamental, qual estatuto jurídico 
do nosso país!

Entre erros e equívocos

RELATIVIZANDO
Por Ericino de Salema
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2015 caminha a largos passos 

para o seu fim e, como é de 

praxe, quando chega esta al-

tura, o SAVANA faz a avalia-

ção e dá o seu juízo de valor quanto 

ao ano desportivo. Neste sentido e 

sendo a última edição deste ano, a 

redacção desportiva deste semanário 

decidiu revelar as suas figuras.

E diferentemente de 2014, em que 

os melhores foram eleitos por cate-

gorias (modalidade, equipa, treina-

dor e dirigente do ano), neste ano, 

decidimos fazê-lo de forma agrega-

da, tendo apenas as figuras do ano 

e a instituição ou clube do ano. A 

escolha deve-se à fraca produção 

do nosso desporto, neste ano, desde 

o dirigismo até aos atletas. Edmilsa 

Governo, atleta paralímpica e Luís 

Manhique, presidente do Estrela 

Vermelha de Maputo, são as nossas 

figuras e o Clube Estrela Vermelha é 

a nossa instituição.

 

Figuras do Ano
Edmilsa Governo: quando o 
querer suplanta as adversidades

Depois de, em 2014, o SAVANA ter 

considerado o atletismo paralímpi-

co como a modalidade do ano por 

ter conquistado 24 medalhas (11 

de ouro, nove de prata e quatro de 

bronze), de um total 59 medalhas 

conquistadas pelo país, em todas as 

frentes, neste ano destacamos a atle-

ta Edmilsa Governo, como uma das 

figura do ano.

Edmilsa Luciano Governo, de 17 

anos de idade, é a mais jovem es-

trela do atletismo moçambicano e, 

em particular, o paralímpico, tendo 

se destacado, em 2015, ao conquis-

tar uma medalha de ouro nos Jogos 

Africanos, disputados em Brazza-

ville, capital do Congo, depois de 

ocupar o primeiro lugar na final dos 

200 metros, na categoria T-12; uma 

medalha de bronze nos Campeona-

tos Mundiais de Doha, no Qatar e 

três medalhas (uma de ouro, uma de 

prata e outra de bronze) nos Jogos 

Mundiais de Seul, na Coreia do Sul.

A conquista da medalha de ouro, nos 

Jogos Africanos, fez com que Mo-

çambique visse a sua bandeira içada 

ao mais alto e o seu hino entoado 

naquele palco, algo que não aconte-

cia desde 2007, quando Leonor Pi-

úza conquistou a medalha de ouro, 

em Argel, capital da Argélia.

Governo tornou-se a cara das con-

quistas moçambicanas, quando se 

trata de provas internacionais, ten-

do já assumido o seu protagonismo 

no ano passado, onde conquistou 

um total de seis medalhas de ouro, 

sendo três conquistadas em Angola 

e o mesmo número conquistado em 

Bulawayo, nas provas de 200, 400 e 

800 metros.

Governo conquistou, igualmente, o 

prémio de melhor atleta feminino 

do ano, prémio que não foi pro-

porcional ao seu técnico, Francisco 

Faquir, responsável pelas suas con-

quistas.

Luís Manhique: um exemplo de 
dirigismo
O SAVANA elegeu, igualmente, o jo-

vem Luís Manhique, presidente do 

Os melhores de 2015

Luís Manhique e Edmilsa Governo, pois claro!

Edmilsa Governo Luís Manhique presidente  do Estrela Vermelha

Estrela Vermelha de Maputo, como 

a outra figura desportiva de 2015. 

Manhique teve o condão de unir a 

família “alaranjada” que, por algum 

tempo, andou desavinda. Com visão 

estratégica, com sentido de respon-

sabilidade, com querer e determina-

ção, Manhique levou o clube a con-

quistar vários títulos. 

Mas antes, a requalificação das infra-

-estruturas foi um ganho maior, pois 

foi através dele que o clube decidiu 

iniciar a construção, em Marracuene, 

da Aldeia Desportiva, a qual com-

preende infra-estruturas necessárias 

para alta competição, nomeadamen-

te campo principal com medidas da 

FIFA, com balneários, sala de assis-

tência, tribuna de honra, cabine de 

imprensa, bancadas com capacidade 

para 1500 pessoas e zona de estacio-

namento. 

Na segunda fase serão erguidos os 

complexos para o estágio de atle-

tas, piscina, espaços de lazer, sala de 

conferências, para além do campo de 

treinos.

As obras já iniciaram, mas regista-se 

um ligeiro atraso o que poderá forçar 

a equipa principal de futebol que vai 

disputar o Moçambola do próximo 

ano  realizar as suas partidas fora.

Estas instalações estão a ser implan-

tadas num espaço de seis hectares, 

cerca de 60 mil metros quadrados, 

no distrito de Marracuene, província 

de Maputo.

Com Luís Manhique, o Estrela Ver-

melha está em grande, ainda que 

longe dos tempos áureos quando em 

média amealhava 20 taças por ano. 

Em 2014, o clube fez o take off, fez 

uma recuperação espectacular ao 

conquistar 18 taças, nas categorias 

inferiores e juniores.

Num passado não distante, naquilo 

que foi o reconhecimento do traba-

lho realizado por Luís Manhique, a 

Comissão de Sócios aprovou uma 

Moção de saudação e reforço de 

confiança ao presidente Luís Ma-

nhique.

Por tudo isto e muito mais acções 

que não caberiam neste espaço, deci-

dimos considerá-lo figura desportiva 

do ano. Um grande exemplo de diri-

gismo desportivo, de visão estratégi-

ca, de saber fazer as coisas que deve 

servir de inspiração para muitos des-

portistas.

Estrela Vermelha de Maputo: 
Instituição do Ano 
Se de um lado falamos de Luís Ma-

nhique como dirigente, permitam-

-nos falar do sucesso do clube, no 

geral.

O clube presidido por Luís Manhi-

que conquistou quase tudo o que ti-

nha a conquistar, nesta época, desde 

o futebol, boxe até ao futebol.

No futebol sénior, o Estrela Verme-

lha ganhou a primeira Supertaça da 

cidade de Maputo, foi vice-campeão 

da cidade, equipa fair play no cam-

peonato da cidade, vencedor da  

poule de apuramento ao Moçambo-

la 2016, pela zona sul.

No hóquei em patins, o Estrela Ver-

melha foi vencedor do torneio de 

preparação, vencedor do torneio de 

abertura, campeão da cidade e ven-

cedor da Taça Maputo.

O clube é ainda bicampeão nacional 

de karaté, na especialidade kimura 

shokakai e campeão da cidade.

No boxe, o Estrela Vermelha foi 

campeão da cidade, campeão nacio-

nal e, no futsal, foi vice-campeão da 

cidade.

Enfim, não restam dúvidas que o 

Estrela Vermelha se reposicionou 

como o clube ganhador do ano, 

graças, como já fizemos referência, 

à visão holística do seu presidente e 

restantes membros da sua direcção. 

O 
Governo procedeu, esta 

semana, em Maputo, à 

premiação dos atletas 

medalhados ao longo 

deste ano, nos campeonatos e 

Jogos Africanos e campeona-

tos mundiais. Trata-se de uma 

premiação monetária, que surge 

em cumprimento do Decre-

to 10/2013, de 26 de Fevereiro, 

aprovado pelo Conselho de Mi-

nistros. Na cerimónia, realizada 

na manhã da última segunda-

-feira, no Estádio Nacional do 

Zimpeto, a atleta paralímpica 

Edmilsa Governo foi a estrela do 

dia ao arrecadar um milhão e du-

zentos mil meticais, equivalentes 

a 11,8% do total da premiação.

A atleta paralímpica conseguiu 

o feito ao acumular uma pre-

miação de três resultados, no-

meadamente, o record africano, 

conseguido em Brazzaville, no 

Governo premeia medalhados
Congo, nos Jogos Africanos, que lhe 

valeu, consequentemente, a medalha 

de ouro; e a conquista da medalha de 

bronze nos Campeonatos Mundiais, 

realizados em Doha, no Qatar. 

Foi no total cerca de dez milhões e 

cento e setenta mil meticais, que o 

Governo, através do Ministério da 

Juventude e Desportos, desembolsou 

para premiar 42 atletas, em represen-

tação das modalidades de atletismo 

adaptado, boxe, judo, vela, canoagem 

e voleibol de praia.

A laureada disse que o prémio é re-

sultado de “muito trabalho”, empre-

endido ao longo do ano.

“Significa muito trabalho, que fui 

tendo ao longo do ano. Agradeço ao 

governo pelo reconhecimento e pro-

meto ganhar mais medalhas”, disse.

Na ocasião, o titular da pasta dos 

desportos, Alberto Nkutumula, afir-

mou que a entrega dos prémios é 

“um agradecimento” aos atletas que 

elevaram o nome de Moçambique, ao 

longo do ano.

“Mais do que uma simples pre-

miação desportiva, é celebração 

dos feitos e conquistas dos atle-

tas nas diferentes competições 

internacionais, o que contribui 

para o prestígio do nosso país no 

concerto das nações, assim como 

para a elevação da nossa auto-

-estima e da nossa moçambica-

nidade”, destacou o governante, 

antes pedir aos premiados para 

que se esforcem mais, por forma 

a conquistar mais medalhas nos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

de2016.

Referir que a fatia atribuída a 

Edmilsa Governo só não foi 

mais maior, porque o governo 

não contemplou as medalhas 

conquistadas em Seul, em Maio, 

pela falta de clareza, se “a mesma 

se enquadra no regulamento de 

premiação desportiva”.

Abílio Maolela
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Por Luís Carlos Patraquim

75

É 
a política em oximoro. O que é um 

oximoro? Por exemplo: “o mito /

que/ é o nada que é tudo”. Pronto. Aí 

está. Um conjunto de palavras apa-

rentemente contraditórias, incongruentes. 

Por exemplo: “é proibido proibir”… ou, “há 

um silêncio ensurdecedor”… Coisas assim.

O discurso do estado da Nação reflec-

te mais o estado do discurso que se julga 

debruçar sobre o estado da Nação. A mai-

úscula no N é uma ênfase romântica, uma 

teleologia a regredir. Cá está, um oximoro 

coxo. Mas, sobre essa multímoda realidade 

a manquejar, o discurso alteia-se a funam-

bulista que tem a ilusão de poder ocultar a 

corda onde se equilibra, como se levitasse, 

alheio á lei da gravidade. E a palavra que 

devia estar ao serviço da verdade inteira, 

lendo-a, enquadrando-a, no convencional 

período temporal a que se reporta, esvoaça 

como um pássaro encurralado à procura da 

janela por onde escapulir-se. A instância 

para a elocução do discurso não se deve 

confundir com o tribuno que o profere, 

cujo, é suposto estar investido dos legítimos 

atributos para a devida encenação. As aves 

sabem das leis do seu voo e, por isso, abo-

minam os espaços fechados. As instâncias 

de elocução do discurso e os tribunos, ao 

contrário dos seres alados, experimentam 

a prestidigitação de sugerir que a gaiola é 

uma paisagem aberta por onde convidam 

a audiência a vagamundear sonhos, a con-

solar-se com o labor edificado, a condes-

cender com as incongruências. É quando 

a avestruz, em correria espavorida, ensaia o 

voo impossível e a palavra é um cisco, uma 

poeira, uma nebulosa como algumas aber-

tas, uma almofada de penas secas no chão 

condicionado, a ar, alcatifas, eficácias tecno-

lógicas e o mais de prebendas que nenhuma 

fábula consente.

De Esopo às mil estórias da oralidade sa-

bedora de todos os povos, muito se regista 

de conluios e revoltas no tempo em que os 

animais falavam.

O discurso serve para prevenir isso, para 

criar um intervalo, para sugerir soluções, 

para reiterar valores e salmodiar louvações 

harmónicas. E julga constituir-se no acon-

tecimento que estatui a realidade quando o 

que consegue é o efeito dela, num recalcado 

aceitável. Tal desiderato tem como conse-

quência a produção de códigos de verosi-

milhança e de uma necessidade agónica de 

correspondência “com o que se está a pas-

sar”. O solipsismo alia-se ao que sobra da 

aura teológica.

Para que algo de verosímil se sustenha, cos-

tuma suceder-se a enumeração temática de 

números aliados a projectos, de estatísticas 

configurando problemáticas, comparações 

temporais em crescendo de eficácias e su-

perações. As alavancas da argumentação, 

o maximal-repetitivo da gesta fundacional 

são a velatura sobre o quadro do presente, 

cuja figuração se recombina consoante as 

conjunturas, entre figuras do apocalipse e 

os modelos heróicos, refundados, num bri-

lho de formas e cores em primeiro plano.

Para perceber a França, Marc Bloch foi aos 

reis taumaturgos. Nós, depois das escritu-

ras, reouvimos os que nos disseram, parti-

dária e individualmente, serem a luz, a ver-

dade e a vida. Quem, de entre eles, porfiou 

pela prosperidade do reino?

E o oximoro ulula a verdade da sua menti-

ra. A luz não esplende. A verdade exila-se. 

A vida não é um ofício cantante, para citar 

um poeta. A água, esse precioso líquido, 

mingua. A cidade é o epítome do funam-

bulista a desequilibrar-se. O campo, se de 

campo se pode falar, experimenta a man-

sidão que pode preceder um alvoroço de 

caça. Há quizumbas a gargalhar, meneando 

a cabeça em diminuendo, atentas ao cansa-

ço da presa ferida.

E, suprema bizarria, a contrário das tradi-

ções, há um encoberto. A morte pode es-

preitar mas não é uma solução.

Discurso do Estado do discurso

A 
página cultural do jornal Savana 

elege como figuras culturais do ano 

2015 as jovens cantoras Yolanda 

Chicane, vocalista da banda Kakana, 

e  . A escolha deve-se ao protagonismo que 

as duas artistas tiveram durante o ano prestes 

a findar. 

Yolanda Chicane é uma jovem que começou 

a sua carreira musical em 2003. Em 2004, Yo-

landa junta-se ao produtor e guitarrista Jim 

Gwaza (Azarias Arone) e fundam a banda 

Kakana com o objectivo de usar o dom dado 

por Deus para expressar o amor, a paz bem 

como a verdade amarga do mundo actual 

usando doces melodias. Desde então, a dupla  

tem estado a brindar a plateia moçambica-

na com perfeição, actuando em vários palcos 

(festivais locais, festas, casamentos, cocktails, 

jantares de gala e em algumas casas de pasto 

da Cidade de Maputo).

Yolanda Chicane é vocalista principal de um 

dos agrupamentos musicais mais acarinhados 

na actualidade em Moçambique. A banda 

Kakana identifica-se com a fusão de vários 

estilos musicais destacando-se o Afro, Rock e 

Jazz e composições escritas em várias línguas. 

Ao longo de sua carreira, Kakana tem arre-

cadado vários prémios a saber: Melhor voz 

(Top Ngoma 2007, 2010, 2012), Revelação 

(Top Ngoma 2007), prémio fusão (Top Ngo-

ma 2010), melhor banda (Top Ngoma 2009) 

e prémio fusão (Mozambique Music Awards 

– MMA 2010). 

A sua música não tem fronteiras. Baseados na 

Figuras culturais de 2015
Marrabenta e outros ritmos nacionais, fazem 

fusão com ritmos do mundo, fazendo uma 

perfeita combinação da guitarra de Jimmy 

Gwaza e a voz inconfundível da Yolanda 

Chicane.

A cantora Yolanda traz nas suas composições 

mensagens de esperança, paz e amor.  Acre-

dita que a música é uma linguagem universal 

de concórdia entre todos os seres.
Isabel Novella é uma cantora de word mu-
sic, soul, pop e jazz. É a primeira artista pan-
-africana a assinar contrato com a Native 
Rhythms e com Sony Music. Desde que se 
uniu à Native Rhythms, Isabel encontrou res-
sonância e espaço no mundo da música pop, 
tanto em Moçambique quanto noutros luga-
res, incluindo a África do Sul, um país que 
rapidamente tornou-se a sua segunda casa. 
Antes de voltar para casa em Moçambique, 
Isabel teve uma oportunidade invejável para 
actuar em mais de 40 concertos e festivais na 
Europa antes mesmo do lançamento seu pró-
prio álbum solo, lançado em Abril de 2013.
Na África do Sul, Isabel agraciou concertos e 
festivais de prestígio, incluindo o prestigiado 
Road Joy of Jazz, Ugu Jazz Festival, East Co-
mes Alive Concert e o anual Buyel’ Ekhaya 
Pan African Festival, recentemente actuou no 
Atlantic Music Expo, Cabo Verde, em Abril 

de 2013.

Compor música e cantar é uma grande pai-

xão na sua vida. Ela escreve suas letras em 

Português, Inglês, Chopi e Changana e sua 

música pode ser melhor descrita como um 

equilíbrio entre Soul, Pop, Jazz luz e música 

do mundo. A.S

Yolanda ChicaneIsabel Novela

O 
Movimento Literário Kuphaluxa 
assinalou, no passado dia 19 de De-
zembro de 2015, seis anos de exis-
tência. Para marcar a data realizou-

-se, sábado, dia 19 de Dezembro, no Maputo 
Shopping Centre (espaço Guebuza Square) 
o evento “Natal com Livros”. 

“Natal com Livros”  consistiu na disponibili-

zação ao público de livros de autores do Ku-

phaluxa a preços de oferta e uma sessão de 

autógrafos. Contudo, nesse evento destacou-

-se o lançamento do primeiro livro de poesia 

“Xitshuketa” de Amélia Margarida Matavele, 

membro do Movimento Literário Kuphalu-

xa, conhecida nos meandros nacionais como 

Pré-Destinada.

A obra, editada pelo Círculo dos Escritores 

Moçambicanos na Diáspora (CEMD) e que 

foi apresentada em Lisboa, Portugal, é ainda 

resultado de um concurso literário lançado 

em 2012, denominado “Rio dos Bons Si-

nais”, cujos resultados conhecidos em Março 

de 2013 ditaram a vitória da moçambicana e 

os portugueses Samuel Pimenta e Luísa De-

“Xitshuketa” lançado 
no Natal com Livros 

métrios. 

Amélia Matavele recebeu o prémio no En-

contro dos Escritores Moçambicanos na Di-

áspora em Junho de 2013, onde apresentou 

uma palestra com o tema “Os novos escrito-

res em Moçambique”.

Desta vez, partiu para Lisboa para a outra 

concretização do prémio do concurso que é 

a publicação do seu primeiro livro de poesia 

“Xitsuketa” onde, segundo Delmar Gon-

çalves, um dos dirigentes do CEMD, ao ler 

constatou estar perante uma jovem talentosa 

e promissora na e para a Literatura Moçam-

bicana.

“Lê-la é rever a juventude moçambicana num 

punhado de versos transparentes e cristalinos, 

sinceros e surpreendentes com a pureza de 

um lago despoluído!” acrescenta Delmar que 

também é poeta, no prefácio de “Xitsuketa”.

Para o Movimento Literário Kuphaluxa, o 

lançamento desta autora em Portugal repre-

senta um reconhecimento aos jovens talentos 

moçambicanos e o despontar de uma geração 

de autores que se lançam entre as tertúlias 

desta organização. A.S

Acabam de ser colocadas as placas de 
sinalização do património espalha-
do em diferentes espaços, no bairro 
da Mafalala. Integrada na VIII Edi-

ção do Festival Mafalala e em parceria com o 
Ministério da Cultura e Turismo e Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo, a acção é 
sem sombra de dúvidas um dos maiores mar-
cos do presente evento e, sobretudo, para a 
Associação IVERCA – Turismo, Cultura e 
Meio Ambiente, enquanto sociedade civil 
interessada numa discussão profunda sobre 
questões de preservação do património e me-
mória em Moçambique. 

Aliás, a colocação das placas enquadra-se num 

processo de inventariação e documentação do 

património material e imaterial do bairro da 

Mafalala. Nesta primeira fase, foram afixadas 

um total de dez placas nas principais esquinas,  

entradas e locais de grande concentração co-

Mafalala com placas de 
sinalização do património

munitária, nomeadamente: o campinho e cir-

culo do bairro da Mafalala. 

A VIII Edição do Festival Mafalala propõe 

um alinhamento diferente dos outros anos e 

a colocação das placas surge em cumprimen-

to da referida inovação. A nova roupagem do 

evento circunscreve-se na visão dos organi-

zadores que é essencialmente a preservação e 

exaltação do legado histórico e cultural de um 

bairro cujo percurso confunde-se com a trajec-

tória de Moçambique.

Identificando, ao detalhe, os diferentes recin-

tos importantes na história do bairro da Ma-

falala e em última análise do país em geral, a 

Associação IVERCA vinca a sua visão estra-

tégia de levar ao público um evento que al-

tera o formato dos festivais em Moçambique, 

inspirando-se na identidade, tradição, história 

e importantes personalidades artísticas, des-

portivas e políticas do bairro da Mafalala.A.S
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Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

É 
frequentemente dito que a ideologia comunista defende explici-

tamente o Estado ateu e a supressão da religião. De acordo com 

Karl Marx, o fundador da ideologia comunista, a religião é uma 

ferramenta utilizada pelas classes dominantes para que as massas 

possam “aliviar” brevemente seu “sofrimento”, através do acto de “experi-

ências e emoções” religiosas.

Marx afirmava que é do interesse das classes dominantes inculcar nas 

massas a convicção religiosa que os seus actuais sofrimentos levarão a uma 

“eventual felicidade”. Assim, enquanto as massas acreditarem na religião, 

eles não tentariam fazer qualquer esforço genuíno para compreender e 

superar a verdadeira fonte do seu sofrimento.

Muitas vezes, interpretou-se que Marx defendia que a religião seria uti-

lizada para “controlar as pessoas”, e que seria o “ópio do povo”. Esta é a 

principal razão pela qual a maioria dos regimes comunistas no passado e 

no presente restringiram a liberdade religiosa e proibiram cultos religio-

sos.

Antes da independência sabemos que a igreja foi um dos locais onde al-

guns líderes despertaram os ideais para desencadear a luta contra o colo-

nialismo português. Logo após a independência, o país seguiu a ideologia 

comunista. Os moçambicanos foram forçados a não manifestar as suas 

convicções religiosas. 

Tempos tristes passados pelos moçambicanos. É com muitas tristezas 

que recordamos essa época. Mesmo os combatentes da luta de libertação 

nacional foram obrigados a abdicar de alguma forma das suas religiões. 

Hoje, quando recordam-se desse tempo, falam com o semblante triste. É 

como vemos na conversa entre o antigo Presidente da CNE e actual rei-

tor do ISCTEM, Leopoldo da Costa, e o antigo Presidente do Tribunal 

Supremo, Mário Mangaze. Enquanto no outro diálogo, o antigo PCA do 

Banco Austral, Octávio Muthemba, parece descrever algumas atrocidades 

sofridas pelos nacionais nesse tempo ao antigo Ministro da Saúde, Ivo 

Garrido, que fica assombrado.  

Actualmente o cenário é outro. Ninguém precisa esconder a sua inclina-

ção religiosa. Os tempos são outros. Por isso vemos alguns antigos diri-

gentes do país a conversarem e a exercer os seus cultos religiosos. É o caso 

do antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissano, que conversa com 

Dom João Carlos e Dom Januário, carinhosamente chamado por “bateu 

recorde” nos meandros religiosos. Nestas duas últimas imagens, miramos 

o deputado da Frelimo, Mateus Katupa, e o general na reserva, António 

Hama Thai, a cumprirem com as obrigações religiosas com toda a devo-

ção. Isso para dizer que perante Deus somos todos iguais.   

Regresso às religiões
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FMI aprova empréstimo de 
USD 282,9 milhões a Moçambique

O 
Conselho Executivo do 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) aprovou o 
financiamento de 282,9 mi-

lhões de dólares pedidos pelo Governo 

moçambicano, qualificando o emprés-

timo de essencial para proteger o país 

de choques externos e para a sustenta-

bilidade da dívida.

Em nota que divulgou na sua página 

-

-

lhões de dólares serão imediatamente 

desembolsados e o remanescente será 

disponibilizado num período poste-

rior.

-

(numa tradução livre da denominação 

-

lança de pagamentos e destina-se ao 

-

-

-

-

-

-

-

-
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muito optimista em relação aos dados 

Economia robusta, mas 

-
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-
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Por Ricardo Mudaukane

Trabalhadores e colaboradores da mediacoop fazendo balanço do ano à moda antiga

o novo timoneiro passasse pelas mesmas vergonhas que a 

-

assim?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em voz baixa

-
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Reabilitação da “Catedral” do

No início do ano, compromete-

mo-nos, na área de infra-estrutu-

ras, a criar ou montar um ginásio 

ao ar livre. São infra-estruturas 

que permitem que qualquer ci-

dadão possa praticar ginástica, 

com máquinas, sem pagar ne-

nhum valor monetário, é super 

gratuito. Montamos nos jardins 

públicos, justamente para permi-

tir que as pessoas tenham acesso 

livre às máquinas.

Em que parte do país foram 

montados os ginásios ao ar li-

vre?

Montámos em Xai-Xai, Quelima-

ne, Pemba e em Tete, sendo que 

no próximo ano vamos contem-

plar as outras províncias que res-

tam. Estes ginásios têm uma du-

pla vantagem, primeiro para as 

pessoas que não têm condições 

para pagar um ginásio, que não 

ficarão limitadas, assim o Estado 

garante que elas tenham ginásio. 

Segundo, às pessoas que gostam 

de praticar exercícios físicos, mas 

fora de um ginásio, então nós ga-

rantimos que as pessoas possam 

praticar ao ar livre, mas com todo 

o conforto necessário. 

Ainda na área das infra-estrutu-

ras, havia no Estádio Nacional do 

Zimpeto (ENZ) problemas sérios 

nas piscinas, sendo que na área 

de gestão dos empreendimen-

tos, o que fizemos é trabalhar 

com a direcção de Fundo de Pro-

moção Desportiva (FPD) e, feliz-

mente, a direcção logrou suces-

so, as piscinas estão a funcionar. 

O Estádio Nacional do Zimpeto 

tem agora espaço para arrenda-

mento para festas, temos ginásio 

público que também está em 

regime de arrendamento e ga-

rante que nós tenhamos receitas. 

Alguns edifícios na Vila Olímpica 

foram transformados em hotéis e 

foram entregues à gestão priva-

da, primeiro para garantir que as 

infra-estruturas sejam reabilita-

das e, segundo, para que se torne 

lucrativa e permita que haja hós-

pedes em condições cómodas. 

E, no fim de cada mês, nós como 

Fundo de Promoção Desportiva 

recebemos a parte que nos cabe 

como donos da infra-estrutura. 

Em Pemba, concluímos a cons-

trução de campo de ténis, bas-

quetebol, voleibol, futebol de 

salão e estamos agora a concluir 

o ginásio polo-desportivo, estan-

do agora na fase de cobertura. 

Foi nosso compromisso, até fo-

mos mais longe do que estava 

planeado. 

Em Manica, temos o Complexo 

de Gondola e queremos trans-

formá-lo num Centro de Exce-

lência que se vai chamar “Centro 

de Excelência de Gondola”. Já 

temos o campo de futebol con-

cluído com relvado, balneários, 

escritórios. São investimentos 

avultados que requerem um 

plano que vai além de um ano 

e nós cremos que vamos con-

seguir alcançar os objectivos al-

mejados pelo ritmo daquilo que 

conseguimos este ano. 

Temos o Parque dos Continua-

dores, uma infra-estrutura que 

foi recentemente visitada por 

sua excelência o Presidente da 

República, Filipe Nyusi, e que re-

comendou na sequência a sua 

reabilitação como prioridade. 

Portanto, o Fundo de Promoção 

Desportiva, que é responsável 

pela infra-estrutura, tomou isso 

a peito e já iniciaram as obras da 

reabilitação da pista do Parque 

dos Continuadores.

Sr. Ministro, em quanto tempo 

serão concluídas as obras do 

Parque dos Continuadores.  

Esperamos que dentro de três 

meses tenhamos a catedral do 

atletismo de volta à sua princi-

pal função, depois de 12 

 anos parado.  

E na área do apoio ao despor-

to, que trabalho está a ser feito 

para massificação? 

Na área do apoio ao desporto, 

nós fornecemos material despor-

tivo como mecos, bolas e equipa-

mento a vários núcleos, àquelas 

pessoas que organizam provas 

nos bairros e desenvolvem o 

desporto, ocupando crianças 

porque normalmente não têm 

condições que precisam.  

O nosso objectivo é que não 

recuem por causa das dificulda-

des, queremos que os meninos 

dos bairros tenham material 

que lhes permitam a prática do 

desporto. Para além disso, ao 

fornecermos material desporti-

vo, formamos aqueles que são 

animadores desportivos, que 

estão nos núcleos para que eles 

formem os nossos meninos com 

á poucos dias do 
fim do ano de 
2015, o Ministro da 
Juventude e Des-H

porto, Alberto Nkutumula, 
faz um balanço extrema-
mente positivo, apontando 
como marcos das principais 
realizações a rentabilização 
do complexo desportivo do 
Zimpeto, a reabilitação do 
Parque dos Continuadores, 
considerado “Catedral” do 
atletismo moçambicano e 
o financiamento às asso-
ciações e movimentos des-
portivos. A aprovação de 
projectos de habitação e de 
emprego para jovens foram 
outras grandes realizações 
do MJD. E, para uma melhor 
compreensão, convidamos o 
nosso estimado leitor a se-
guir a entrevista na íntegra.

ALBERTO NKUTUMULA, MINISTRO DA JUVENTUDE E DESPORTO, NA HORA DO BALANÇO: 

Alberto Nkutumula, Ministro da Juventude e Desporto

Obras de reabilitação da pista de atletismo do Parque dos Continuadores

Público  Segunda-feira 21 de Dezembro de 2015
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o atletismo engrandece MJD
regras científicas, não com base 

na sua experiência empírica, e 

isto está a ser um sucesso. É um 

processo contínuo para todas as 

províncias, todos os anos forma-

mos animadores desportivos.

Financiamos as federações des-

portivas, sendo que o dinheiro 

que damos não é suficiente, mas 

é o que conseguimos. Mesmo 

com dificuldades, conseguimos 

financiar todas as federações 

para poderem desenvolver suas 

actividades para as competições 

programadas, incluindo os Jogos 

Africanos de Congo Brazzavile, 

e tivemos sucesso comparando 

com os jogos Africanos de 2011 

em Maputo. Para além de finan-

ciar federações, fizemos premia-

ções desportivas àqueles atletas 

que, mesmo no meio de dificul-

dades, conseguem participar em 

competições internacionais e ga-

nham medalhas. 

O valor da premiação até che-

ga algumas vezes a ser superior 

àquele que damos à federação 

e isso aconteceu no atletismo 

adaptado, uma das atletas ga-

nhou duas medalhas de ouro e 

vamos dar-lhe um valor que su-

pera o que damos à federação 

num ano. É um sistema de com-

pensação, não damos no início, 

mas se a pessoa mostra talento, 

ou melhor, representa digna-

mente o país, nós felicitamos e 

damos um prémio monetário. 

Na próxima segunda-feira vamos 

fazer uma nova premiação, por-

que este ano, o que aconteceu 

é que nós fizemos a premiação 

desportiva dos que ganharam 

medalhas no ano passado, que 

estava em atraso. Fizemos um 

trabalho e conseguimos efecti-

vamente ter todo o valor para 

premiar os atletas. 

E, este ano, vamos premiar os 

atletas que foram medalhados 

este ano, sendo que o valor total 

ascende dez milhões e quinhen-

tos mil meticais. É um valor que 

vai ajudar os atletas, vai melhorar 

a sua condição de vida. Nós acha-

mos que um atleta que ganhou 

ouro nas competições interna-

cionais merece ser dignificado à 

altura da sua qualificação. 

Um campeão do mundo não 

pode ter problemas ou dificulda-

des como atleta, é nessa sequên-

cia que nós vamos continuar a 

estimular os nossos atletas para 

que eles não desistam, há dificul-

dades mas quando ganham nós 

premiamos. 

Quais são as grandes realiza-

ções no que respeita à habita-

ção e emprego para os jovens... 

Na área da juventude estamos a 

trabalhar com o Ministério das 

Obras Públicas e Recursos Hí-

dricos, Ministério da Saúde, Mi-

nistério do Trabalho, Emprego e 

Segurança Social, para garantir 

que haja habitação para os jo-

vens. Felizmente há um projecto 

de 35 mil casas que está sendo 

desenvolvido pelo Ministério 

das Obras Públicas e Recursos 

Hídricos e maior parte dos be-

neficiários dessas casas serão 

jovens, o mesmo sucedendo 

com os empregos criados este 

ano, que foram maioritariamen-

te direccionados para a camada 

juvenil. Como ministério tam-

bém financiamos Associações 

Juvenis, Conselho Nacional da 

Juventude, Conselhos Provin-

ciais da Juventude que são insti-

tuições que servem de elo entre 

o Governo e outras associações. 

Por outro lado, não deixamos 

de financiar directamente algu-

mas associações e alguns jovens 

que tenham projectos para po-

der gerir emprego, para eles e 

outros jovens, sendo que nessa 

matéria, felizmente, tivemos 

sucesso. Visitei vários projectos 

que financiamos e, felizmente, 

são jovens sérios e criativos que 

estavam à espera de uma opor-

tunidade.

Realizamos ainda mostras, que 

são actividades desenvolvidas 

para que os jovens possam mos-

trar o seu talento ao longo de 

ano. É uma espécie de compe-

tição em que cada um mostra o 

seu talento e, no fim do ano, re-

alizamos uma gala para premiar 

os que se destacaram na área 

da criatividade. Então, foi na se-

quência disso que realizamos a 

Gala da Juventude, premiamos 

com cheques gordos os jovens 

que mostraram talento, incluin-

do prémios como tractor. 

Ainda na área da juventude, esta-

mos preocupados com a saúde 

sexual reprodutiva, como casa-

mentos prematuros, gravidez 

precoce e abandono escolar. É 

nessa sequência que nos junta-

mos às Nações Unidas, através 

do projecto Geração Biz e, no 

âmbito desse projecto, conscien-

cializamos os jovens para que 

tenham uma vida sexual respon-

sável e na altura certa.

Os resultados estão a ser muito 

bons, quando a gente conversa 

com as raparigas, estas mostram 

que têm consciência do perigo 

que podem ter numa vida sexual 

desregrada. 

Quais são as perspectivas 

para 2016?

Voltando ao desporto, espera-

mos desenvolver o desporto 

escolar porque para nós é o 

principal vector de massifica-

ção desportiva. 

Os desportistas entendem que 

se deve praticar na escola, bair-

ro, Forças Armadas e diversos 

sectores. É nessa sequência 

que, na semana passada, em 

parceria com o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento 

Humano, reunimo-nos com 

todos que têm financiado cam-

peonatos nas escolas, como 

Coca-cola, Millenium Bim, 

mCel, e dissemos que as vos-

sas iniciativas são boas, mas o 

que nós queremos é que essas 

iniciativas sejam integradas 

no plano do Governo, que é 

desenvolver desporto escolar 

para que não haja só educação 

física nas escolas, e aquilo que 

nós chamamos de festival de 

jogos desportivos escolares, 

que acontecem de dois em dois 

anos. No intervalo que separa 

os dois anos não acontece nada 

nas escolas. Além da educação 

física, queremos que haja um 

processo contínuo de campeo-

nato entre turmas, municípios, 

distritos e províncias. Portanto, 

no fim de dois anos, vamos re-

alizar o festival dos jogos des-

portivos escolares que será de 

facto o culminar de todo este 

longo processo. A ideia é pôr 

estudantes durante 10 meses 

por ano a praticar desporto 

na escola. Felizmente, tivemos 

uma boa aceitação e vamos 

avançar com este projecto de 

desporto escolar. 

A partir do próximo ano vamos 

determinar que os directores das 

escolas sejam responsáveis pelo 

desporto escolar, e cada escola 

será um clube. Essas escolas vão 

realizar jogos entre turmas, mu-

nicípios, distritos, provinciais e 

depois vamos para o festival na-

cional. 

Vamos contar com apoio dos 

parceiros e com o Orçamento do 

Estado para essa questão de ma-

terial, para professores que vão 

formar estudantes, dos agentes 

desportivos que vão participar 

no projecto. Estamos em crer que 

assim vamos fazer uma grande 

viragem no desporto escolar. 

Não só contamos com os nossos 

parceiros, mas com a sociedade 

moçambicana, o pai deve ter 

sensibilidade de comprar uma 

bola para o filho para ir jogar na 

escola, equipamento para gi-

nástica na escola. Vamos contar 

com o povo moçambicano para 

o sucesso desse mega projecto. 

Vamos aos Jogos Olímpicos e 

queremos ter uma boa partici-

pação. Continuaremos a traba-

lhar para que haja bolsas olím-

picas e para aqueles atletas que 

têm potencial para representar 

condignamente o nosso país va-

mos investir mais neles. Quere-

mos continuar a formar agentes 

desportivos, os atletas, treinado-

res, dirigentes desportivos por-

que o grande problema do des-

porto é justamente a formação. 

E a formação não é um processo 

cujo resultado é visto a curto 

prazo, mesmo nós começamos 

a estudar na escola primária e 

ficamos 17 anos a estudar, e é 

mesma coisa, se nós queremos 

mudar o desporto, temos de ter 

paciência e noção. Há-de ser um 

processo longo, mas o resulta-

do será sempre visto. Enquanto 

isso, temos de estar conscientes 

que outros países não vão dor-

mir. Temos de tentar dar o máxi-

mo de nós.

Vista aérea do Estádio Nacional do Zimpeto
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Trabalhamos para melhorar as 
condições de vida da Juventude

Questionado sobre os desafios 

que se colocam na área da juven-

tude, o DNAJ começou primeiro 

por dizer que temos de ter em 

conta que o ano de 2015 foi um 

ano que sofreu efeitos das várias 

adversidades, sobretudo na área 

económica, por causa das cheias 

que devastaram as principais in-

fra-estruturas do país e isso aca-

bou, de certa forma, influencian-

do aquilo que são os orçamentos 

programados. 

Mas, de forma geral, considera-

mos que o desempenho foi po-

sitivo, olhando para aquilo que 

são as atribuições do Ministério 

da Juventude e Desporto, em 

particular na área da Juventude, 

que é uma questão de articula-

ção que tem muito a ver com a 

população, instituições e actores 

que trabalham para o desenvol-

vimento dos nossos jovens.

E como Ministério da Juventude 

e Desporto, temos outros pro-

gramas, como é o caso do Fundo 

de Apoio a Iniciativas Juvenis-

-FAIJ, que tem como objectivo 

incentivar a juventude e apoiá-la 

na produção da sua renda e in-

centivar ideias de projectos para 

o auto-sustento, cujo orçamento 

é de pouco mais de 11 milhões, 

sendo que cada província recebe 

um milhão de meticais.

Paralelamente a estas iniciati-

vas, o Governo de Moçambique 

depositou na Assembleia dá Re-

pública o relatório da implemen-

tação da política da Juventude, 

cuja aprovação pela Assembleia 

da República mereceu voto con-

sensual de todas as bancadas.

Assim, à luz da resolução 

n.16/2013 de 31 de Dezembro, 

o governo tem a obrigação de 

anualmente depositar, até 1 de 

Março, o relatório das acções 

implementadas na área do em-

prego, da educação, da habita-

ção e todas as outras áreas que 

beneficiam a juventude em 

função dos pilares dessa polí-

tica e dar resumo daquilo que 

foi feito e o que está sendo feito 

nesse presente ano.

A interacção com a juventude 

moçambicana é boa e tem tra-

zido resultados positivos. Como 

devem saber, temos o Conselho 

Nacional da Juventude (CNJ) 

que é o interlocutor válido das 

preocupações da juventude 

junto do governo.

O CNJ congrega diversas asso-

ciações a nível nacional e tem 

representantes a nível provincial 

através dos conselhos provinciais 

e ao nível distrital pelos conse-

lhos distritais da juventude. É a 

nível destes fóruns que os jovens 

canalizam as suas preocupações, 

as suas ideias sobre os assuntos 

que dizem respeito a eles.

E porque os assuntos da ju-

ventude são transversais, foi 

criado o Comité Intersectorial 

de Apoio ao Desenvolvimento 

de Adolescentes e Jovens que 

congrega nove instituições, de-

signadamente o Ministério da 

Juventude e Desporto, o Minis-

tério da Educação e Desenvol-

vimento Humano, do Trabalho, 

da Terra, Ambiente e Desenvol-

vimento Rural, de Habitação e 

Obras Públicas, da Economia e 

Finanças e o próprio Conselho 

Nacional da Juventude. 

Como podem ver, a juventude 

está nas prioridades do nosso 

governo e todo o orçamento 

e programas desenhados vi-

sam beneficiar a juventude. 

Por exemplo, estamos neste 

momento a preparar uma re-

flexão sobre os problemas da 

juventude no nosso país, a qual 

realizar-se-ia no princípio do 

próximo ano, cujos temas cen-

trar-se-ão na habitação. 

Esta reflexão resulta do semi-

nário que fizemos este ano, no 

qual vimos que há muito esfor-

ço que está a ser feito em prol 

da juventude, mas concluímos 

haver ainda necessidade de ac-

ções mais coordenadas entre 

os vários sectores no sentido de 

irem de acordo com aquilo que 

são as aspirações e condições 

dos nossos jovens. Concluímos 

igualmente que a solução para a 

problemática da habitação deve 

ser pensada de forma homogé-

nea, porque não se resolve em 

dar só uma casa a todos, não, é 

preciso encontrar soluções acer-

tadas e condições circunstanciais 

em cada ponto do país.

Para tal, temos uma entidade do 

Estado que é o Fundo do Fomen-

to da Habitação e, em paralelo, 

temos os municípios e algumas 

organizações que vão apoiando 

adolescentes e jovens em situa-

ção de vulnerabilidade, como é 

o caso do Ministério do Género, 

Criança e Acção Social. Só para 

ilustrar, este ano foram atribuídos 

cerca de 3700 DUATS a jovens, no 

entanto, o jovem deve ter idade 

compreendida entre os cinco e 

35 anos, segundo estabelece a 

Política Nacional da Juventude.

Aliás, um outro ponto que de-

monstra o comprometimento 

do governo em relação à Ju-

ventude é a aprovação da es-

tratégia de implementação da 

Política Nacional da Juventude 

que define claramente metas 

quanto à questão de emprego, 

do turismo, a questão da for-

mação profissional, da saúde e 

também da habitação.

E o que podemos dizer à volta 

disto é que há acções que estão a 

ser desenvolvidas de forma mul-

tissectorial, contudo, há neces-

sidade de se acelerar um pouco 

mais os processos, sobretudo de 

incremento de mais fundos para 

que de facto possamos respon-

der em função daquilo que são 

as considerações dos jovens. 

E atendendo que somos um país 

ainda em desenvolvimento, alia-

do às adversidades naturais que 

acabam de provocar a reformu-

lação de certos planos, urge a 

necessidade de todos os actores 

dedicarem uma atenção espe-

cial, visto que falar da política da 

juventude é falar das aspirações 

dos jovens moçambicanos.

E é isso que está a acontecer, 

onde a partir desses fóruns que 

temos tido, mantemos uma in-

teracção. Aliás, já depositamos o 

primeiro relatório na AR e o go-

verno está a trabalhar, em con-

junto com os seus parceiros, no 

sentido de cumprir com aquilo 

que está emanado na política da 

juventude. Esperamos igualmen-

te que o ano de 2016 não tenha 

muitas calamidades porque pre-

cisamos de imprimir uma outra 

dinâmica para ver se resolvemos 

os problemas da juventude mo-

çambicana, que tem vindo de 

ano para ano a crescer e a multi-

plicar-se de forma muito rápida.

No entanto, os próprios jovens 

não devem de forma alguma 

pensar que a solução dos seus 

problemas está na política da ju-

ventude, ou que este é único ins-

trumento ou via, não. O próprio 

jovem deve em primeiro lugar 

adoptar um estilo vida não cen-

surável pela sociedade, abstrair-

-se de maus comportamentos, 

nocivos à sua saúde que acaba 

de certa forma complicando o 

seu crescimento harmonioso.

Então, é o jovem que tem de 

se dedicar ao trabalho, respei-

tando naturalmente aquilo que 

são os hábitos e costumes da 

população moçambicana base-

ados naquilo que é a nossa mo-
çambicanidade. Por isso, mos-

tra-se importante que, sempre 

que falamos da política da ju-

ventude e da sua estratégia de 

implementação, não fujamos 

das nossas responsabilidades, 

pensar que os outros é que de-

vem fazer e nós não. 

É preciso perceber que a juventu-

de é a fase mais nobre do ser hu-

mano porque é onde o indivíduo 

tem mais energia, mais saúde 

e tem mais disponibilidade. En-

tão, ao desenharmos as políticas, 

temos de ter tudo isto em men-

te, onde o objectivo principal é 

orientarmos os nossos jovens. 

Como governo, temos de tra-

balhar também no sentido de 

trazer estas soluções acertadas, 

promovendo o auto-incentivo 

e massificá-lo, trabalharmos na 

distribuição dos espaços para a 

construção e, em último lugar, 

apostar muito na questão da 

educação, em particular na edu-

cação técnico-profissional e, em 

função dos desafios, actuar no 

que tem a ver com o desenvolvi-

mento.

Entretanto, estes é que são os 

nossos desafios para os anos 

2016/7 e trabalharmos todos de 

forma coordenada e não somen-

te o governo. 

Nisto, a família joga um papel 

importante, pois, por mais que 

o governo incentive o empre-

go, o auto-emprego, empreen-

dedorismo se o próprio jovem 

não adoptar um comporta-

mento são, preservando a sua 

saúde, abstendo-se do consu-

mo de álcool, de drogas, o que 

acaba caindo no aumento até 

não só da delinquência juvenil, 

mas acima de tudo, no aumen-

to dos índices de infecção de 

HIV/Sida, todos os esforços po-

dem ser em vão.

oy Carlos João Tem-
be, director Nacio-
nal dos Assuntos da 
Juventude (DNAJ), R

uma das áreas de actividade 
do Ministério da Juventude 
e Desporto com vocação 
de assegurar a implemen-
tação da política global e 
integrada da juventude e 
o funcionamento das asso-
ciações juvenis, como for-
ma de assegurar a melhor 
participação e integração 
dos jovens na vida nacional, 
afirma que, além de estar 
comprometido com a apro-
vação da estratégia de im-
plementação da política da 
juventude, o governo está a 
trabalhar a todos os níveis 
e de forma afincada com o 
objectivo de assegurar as 
melhores condições de vida 
aos jovens.

ROY CARLOS JOÃO TEMBE, DIRECTOR NACIONAL DOS ASSUNTOS DA JUVENTUDE (DNAJ) 

Roy Carlos João Tembe DNAJ
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XI Jogos Africanos Congo Brazzaville 
galvanizaram desporto moçambicano

Mas antes, há que se referir que 

a delegação moçambicana para 

este evento foi composta por 

190 membros, sendo 114 atletas 

e 76 oficiais (dirigentes despor-

tivos, técnicos, equipa médica, 

árbitros e jornalistas).

A delegação moçambicana foi 

chefiada pela vice-Ministra da Ju-

ventude e Desportos, Ana Flávia 

Azinheira, e os objectivos passa-

vam pelo reforço das relações de 

amizade, a fraternidade, o respei-

to, a compreensão, o reconhe-

cimento mútuo da dignidade e 

integridade com os elementos 

dos Países participantes; conquis-

tar lugares de pódio, que possam 

melhorar a classificação obtida 

nos X Jogos Africanos, Maputo 

2011 (24º classificado) e criar ba-

ses de preparação dos nossos 

atletas para melhoramento dos 

resultados desportivos nos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, no quadro do 

projecto Missão Moçambique. 

No entanto, o processo de prepa-

ração conheceu duas fases dis-

tintas, sendo que a primeira de-

correu entre o mês de Fevereiro 

e finais de Maio passado, período 

em que se registou a formação 

das pré-selecções nacionais, res-

pectivo treinamento interno e 

participação em torneios de qua-

lificação e eventos diversos de 

preparação – sob responsabilida-

de de cada federação nacional.

A segunda decorreu de 1 de Ju-

nho até à saída da delegação nos 

princípios do mês de Setembro, 

caracterizada pelo treinamento 

interno, realização e participa-

ção das selecções nacionais em 

estágios e competições inter-

nacionais, dentro e fora do País, 

incluindo um estágio pré-com-

petitivo – sob coordenação da 

Missão Moçambique. 

Sobre os Jogos Africanos, anote-

-se que são um evento multides-

portivo, quadrienal, que, de en-

tre outros, tem como objectivo a 

preparação dos atletas africanos 

para os Jogos Olímpicos.

Na sequência dos Países orga-

nizadores, Moçambique, como 

membro pleno da União Africa-

na, acolheu em 2011 a X edição 

dos Jogos Africanos e, em 2015, 

fez parte da XI edição dos Jogos, 

que teve lugar em Brazzaville, Re-

pública do Congo, de 04 a 19 de 

Setembro de 2015.

Participaram neste evento 13 

modalidades, nomeadamente: 

Atletismo, Atletismo adaptado; 

Basquetebol, Boxe, Ciclismo, Gi-

nástica; Judo; Karate, Natação, 

Taekwondo, Ténis e Voleibol e 

Voleibol de Praia. 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

POR MODALIDADE

O Atletismo adaptado foi a mo-

dalidade que mais medalhas 

produziu e atingiu um recorde 

africano nos T12 200m/f através 

da atleta Edmilsa Governo. O 

Vólei e o Basquetebol revelaram 

haver a necessidade de realiza-

ção de um trabalho adicional de 

identificação de novos atletas 

(pesquisa de talentos) de modo 

a assegurar que as futuras par-

ticipações de Moçambique, na 

perspectiva de pódio, sejam rea-

lísticas e atingíveis. 

Com a excepção da dupla de Vó-

lei de Praia Masculina, as moda-

lidades com bola não passaram 

na fase de grupo.

Por sua vez, o Judo poderia ter 

obtido os melhores resultados, 

tendo em conta os anos de ex-

periência dos atletas nacionais 

com particular atenção a Edson 

Madeira, Marlon Acácio e Neuso; 

porém surge, uma vez mais, a ne-

cessidade de um trabalho árduo 

de fortalecer os atletas no seu de-

sempenho através de um acom-

panhamento de trabalho e ou 

dando espaço a novos talentos. 

AVALIAÇÃO GERAL DO 

DESEMPENHO DO PAÍS NOS XI 

JOGOS AFRICANOS -  2015

Assumindo que em 2011 Mo-

çambique acolheu os X Jogos 

Africanos em Maputo, cidade 

capital, é notável a elevação do 

gráfico neste período. Ainda as-

sim, comparativamente ao ano 

de 2007 pode-se seguramente 

afirmar que Moçambique posi-

ciona-se cada vez melhor e num 

gráfico crescente de desempe-

nho capaz de superar o 24º lugar 

conquistado em 2011. 

Todavia, Moçambique melhorou 

a sua posição no quadro geral de 

medalhas comparativamente ao 

ano 2011 e quatro das cinco mo-

dalidades com probabilidade de 

se qualificarem aos Jogos Olím-

picos e Para Olímpicos de Rio 

2016 produziram resultados que 

aumentam a esperança de uma 

boa prestação no evento. 

AVALIAÇÃO GERAL DA 

PRESTAÇÃO DAS 

MODALIDADES NOS XI JOGOS 

AFRICANOS - 2015

O Atletismo adaptado foi a mo-

dalidade que mais medalhas 

produziu e atingiu um recorde 

africano nos T12 200m/f e desta-

cou-se positivamente nos XI Jo-

gos Africanos Congo-Brazzaville. 

Esta prestação desportiva per-

mite propor a possibilidade de 

parte dos atletas que vive fora de 

Maputo residir na Vila Olímpica 

ou em outro local na cidade de 

Maputo para assegurar um me-

lhor acompanhamento dos trei-

nos de forma a “baixarem” seus 

tempos e a melhorarem o seu 

desempenho nas competições 

nas próximas competições.

Notou-se, em alguns atletas, mui-

tas situações de desmotivação e 

pouco espírito de vencedor há 

vários níveis (horizontal e vertical), 

contudo, uma ausência quase to-

tal da liderança vertical, o que difi-

culta a coesão do grupo pela falta 

de hierarquia e regras de convi-

vência para o respeito mútuo. 

CONCLUSÃO 

É pertinente realçar, e para ga-

rantir melhorias futuramente, 

que algumas modalidades co-

meçavam bem motivadas mas 

ao longo do percurso tiveram 

dificuldades de manter os níveis 

gerando desequilíbrios nos au-

tos e consequente descrença nas 

suas capacidades de dar a volta 

aos obstáculos, transformando 

as fraquezas em momentos pas-

sageiros e curtos para atingir a vi-

tória. Esta fraqueza reside na falta 

de autoconfiança e autodomínio, 

na medida em que se o atleta for 

o primeiro a identificar as suas 

fraquezas e encontrar estratégias 

de lidar com elas pode evitar que 

seja o adversário, o primeiro a 

descobri-las e a usá-las para ven-

cê-lo. Pois, o primeiro passo para 

saber identificar as fraquezas do 

adversário é conhecer as nossas 

próprias fraquezas. 

PERSPECTIVAS 

Tomando em consideração os 

pontos observados no relatório, 

torna-se relevante:

* Incrementar o número de prati-

cantes de Atletismo e nas diferen-

tes disciplinas, como a corrida de 

fundo, de estrada e velocidade; 

* Mapear e efectivar o projecto de 

pesquisa de talentos (prováveis 

atletas) para o Vólei de Praia, Bas-

quetebol, Judo, Boxe e Atletismo, 

nas Províncias de Maputo, Mani-

ca, Niassa, Zambézia, Sofala e Tete;

*  Em relação à Ginástica, apostar no 

desenvolvimento da modalidade 

através do Clube Escolar e contri-

buir para a capacitação do profes-

sor de Educação Física envolvido;

* Organizar torneios desportivos 

contextualizados e com a pre-

sença de treinadores qualifica-

dos (olheiros) para identificação 

dos prováveis atletas; 

* Continuar com a formação de 

curta ou longa duração de Trei-

nadores, de forma a adestrá-los 

de competência e capacidade de 

liderança e técnicas. 

s XI Jogos Africa-
nos, edição 2015, 
que tiveram lu-
gar na cidade de O

Brazzaville, na República 
do Congo, de 04 a 19 de Se-
tembro passado, onde Mo-
çambique participou em 13 
modalidades, foram uma ex-
traordinária força galvaniza-
dora do desporto nacional, 
uma vez que assumiram na 
nossa sociedade o condão 
de entrelaçar todo o país e 
os moçambicanos de todos 
os estratos sociais.

REALIZADOS ENTRE 04 A 19 DE SETEMBRO DE 2015

Delagação que participou dos jogos Africanos (Brazzavile)
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“Estas vitórias são fruto do trabalho 

O acto foi igualmente testemu-

nhado pelos membros do Gover-

no, autarcas, dirigentes dos mais 

diversos níveis e das mais varia-

das modalidades, treinadores, 

atletas, jornalistas, instituições e 

empresas parceiras, entre outros. 

Inequivocamente, afirmou Al-

berto Nkutumula, o ano de 2015 

foi marcado por um evento que, 

a despeito de ter ocorrido longe 

da nossa vista, esteve perto e 

presente nos nossos corações. 

Trata-se dos Jogos Africanos de 

Brazzaville, sucedendo a edição 

que há quatro anos, em Mapu-

to, revelou a extraordinária força 

galvanizadora que o desporto 

assume na nossa sociedade e o 

condão de entrelaçar todo o país 

e os moçambicanos de todos os 

estratos sociais.

Apesar de, historicamente, os Jo-

gos Africanos visarem o convívio 

e a dignificação de valores como 

a unidade, o desportivismo e a 

amizade entre os povos do con-

tinente, em Brazzaville, onde esti-

vemos perante a verdadeira nata 

do desporto africano, não descu-

ramos as vitórias. 

Estivemos lá para ganhar meda-

lhas e os nossos atletas, em cada 

segundo e em cada palmo de 

terreno, bateram-se com galhar-

dia e alto sentido patriótico, dei-

xando bem vincada a sua auto-

-estima e o orgulho de serem 

moçambicanos.

CONQUISTAS

Segundo Nkutumula, as seis 

medalhas conquistadas em 

Brazzaville, sendo uma de ouro, 

três de prata e duas de bronze, 

podem, aos olhos de algumas 

pessoas, ser inexpressivas. No 

entanto, porque as vitórias, inde-

pendentemente da magnitude 

da competição a que se referem, 

são sempre vitórias e são sempre 

motivo de satisfação, queremos, 

nesta singular ocasião, destacar 

o esforço dos nossos jovens atle-

tas e, sobretudo, o facto de estes 

sucessos terem sido protagoni-

zados por modalidades conside-

radas de menor expressão, mas 

que, como o demonstraram, têm 

também potencial tal como as 

mais renomadas.

No quadriénio que transcor-

reu entre os Jogos Africanos de 

Maputo-2011 e os de Brazzavil-

le-2015, de acordo com o gover-

nante, registámos um crescimen-

to bastante assinalável nestas 

modalidades e, especificamente 

este ano, ginástica e atletismo 

adaptado, com merecido desta-

que, vólei de praia, judo, boxe fe-

minino, tang so doo, vela e cano-

agem, só para citar os exemplos 

mais sonantes, conquistaram 
medalhas em diferentes campe-

onatos e eventos mundiais, afri-
canos e regionais, catapultando 

o país, meritoriamente, para pa-

tamares de maior destaque no 

concerto das nações.

O hóquei em patins, a modalida-

de que mais vezes representou o 

país nos Campeonatos do Mun-

do, esteve também em plano de 

grande relevância, com o sétimo 

lugar na competição realizada na 

França, sendo a melhor selecção 

do continente africano.

Estes acontecimentos, disse o 

Ministro, aos quais se junta a ex-

cepcional competitividade que 

caracterizou o Moçambola e, 

agora, neste mês de Dezembro, 

a Medalha de Bronze ganha pelo 

Clube Ferroviário de Maputo na 

Taça dos Campeões de África em 

Basquetebol Feminino, vieram 

demonstrar que com trabalho, 

determinação e sentido de en-

treajuda é possível alcançar-se os 

objectivos que todos almejamos. 

Daí que, sublinhou, “estas vitórias 

são fruto do trabalho conjunto e 

da comunhão de ideias que de-

vemos saber cultivar, em prol do 

desenvolvimento harmonioso 

do nosso desporto”.

Noutro ângulo, Alberto Nkutu-

mula indicou que é dentro deste 

conjunto de realizações, incluin-

do naturalmente os eventos na-

cionais, que “tivemos nesta ce-

rimónia a honra de distinguir os 

melhores. Ou seja, os melhores 

entre os melhores, pois acredita-

mos que a escolha dos laureados 

partiu de um agregado em que 

de facto estavam os melhores 

desportistas do ano em Moçam-

bique”.

Aliás, acrescentou: “ao saudar-

mos, em nome do Governo, 

aqueles que neste acto rece-

beram os seus prémios, entre 

atletas, treinadores, dirigentes, 

jornalistas e instituições, gosta-

família do despor-
to moçambicano 
reuniu-se há dias 
em Maputo para A

testemunhar, durante a Gala 
do Desporto - edição 2015, a 
consagração dos desportis-
tas que, com o seu brio e ab-
negação, mais se evidencia-
ram ao longo do ano prestes 
a findar. Alberto Nkutumula, 
Ministro da Juventude e Des-
portos, enalteceu as vitórias 
conquistadas ao longo do 
ano nas diversas modalida-
des e sublinhou: “estas vi-
tórias são fruto do trabalho 
conjunto e da comunhão de 
ideias que devemos saber 
cultivar, em prol do desen-
volvimento harmonioso do 
nosso desporto”.

ALBERTO NKUTUMULA NA GALA DO DESPORTO 2015

Ministro da Juventude e Desporto ladea

Nkutumula entrega o prémio ao atleta do ano masculino, Pio Matos Júnior
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conjunto e da comunhão de ideias” 

ríamos de lhes dizer que, se esta 

distinção é sinónimo de que 

efectivamente são bons e são 

os melhores nas respectivas áre-

as, também carregam consigo o 

pesado compromisso de sempre 

primarem por altos índices de 

desempenho no seu dia-a-dia, 

assim como servirem de exem-

plo para os outros desportistas”.

Para os atletas, as medalhas e os 

galardões que ostentam não são 

meros objectos de adorno. São, 

isso sim, sinónimo de uma enor-

me responsabilidade que pesa 

sobre “vós”, pois, “as vitórias que 

conquistaram não são um fim. 

parência para a escolha dos me-

lhores desportistas do ano. Por 

esse motivo, recebam os nossos 

parabéns”.

Ao Instituto Nacional do Despor-

to, em parceria com a Show de 

Bola, outras instituições e empre-

sas, assim como a Comunicação 

Social, “a nossa saudação espe-

cial por esta brilhante iniciativa, 

pois estamos em crer que real-

Como jovens, estas vitórias são, 

no nosso entender, uma fonte 

para trabalharem mais, para se 

empenharem mais, pois outras 

competições da mesma dimen-

são terão pela frente”.

No que tange às competições re-

gionais, campeonatos africanos 

e mundiais, bem como os Jogos 

Olímpicos, o governante fez sa-

ber que devem estar no horizon-

te dos atletas, na perspectiva de 

conquistar medalhas. 

“Para tanto, temos de trabalhar. 

Trabalhar muito e em harmonia”, 

daí, “o nosso apelo para que Go-

verno, Comité Olímpico de Mo-

çambique, Comité Paralímpico, 

Federações Desportivas Nacio-

nais e todos os outros interve-

nientes se dêem as mãos, traba-

lhem em conjunto e de forma 

harmoniosa para o alcance deste 

desiderato”.

Para os membros do júri, o titular 

da pasta da Juventude e Despor-

tos disse que tem a plena cons-

ciência de que a sua missão não 

foi fácil, no entanto, “acreditamos 

que empregaram o máximo do 

seu saber, da sua isenção e trans-

mente estimula os desportistas, 

em particular a juventude, a 

quem cabe a tarefa de assegurar 

o desenvolvimento do desporto 

moçambicano”.

PERSPECTIVAS

Alberto Nkutumula recordou aos 

presentes que, dentro de poucos 

dias, irá se celebrar o início do 

ano de 2016. “Com mais vigor 

e determinação, e igualmente 

certos de que a querida paz con-

tinuará a alumiar os caminhos do 

quotidiano de cada moçambica-

no, queremos entrar para o novo 

ano com os olhos num futuro 

risonho, certos de que, através 

do desporto, Moçambique e os 

moçambicanos continuarão or-

gulhosamente a rever-se na sua 

plenitude e a reencontrarem-se 

como nação e como filhos da 

mesma gema”.

Ao terminar, o Ministro desejou 

um Feliz Natal e um Ano Novo 

cheio de prosperidades, de mui-

tas competições, muitas vitórias, 

muitas medalhas e longa vida 

para cada um dos presentes.

do dos vencedores da Gala do Desporto

Vice-ministra da Juventude e Desporto entregando o trofeu ao Presidente da Assossiação do Atletismo
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Fundo de Promoção Desportiv

O Parque dos Continuadores, o 

emblemático e histórico recinto 

desportivo, estava esquecido e 

o seu estado era lastimável, sen-

do que o seu tartan, montado 

em 1997 por ocasião da reali-

zação, em Maputo, da terceira 

edição dos jogos da CPLP, está 

totalmente degradado, apresen-

tando-se com lombas, buracos, 

corte e queimadura. 

O Parque dos Continuadores 

foi entregue às autoridades 

desportivas pelo saudoso pre-

sidente Samora Moisés Machel, 

tendo sido neste recinto onde 

emergiram as melhores estrelas 

da modalidade, com destaque 

para Maria de Lurdes Mutola.

No entanto, o Fundo de Promo-

ção Desportiva (FPD) tem vindo 

a fazer jus à aposta do Ministro 

da Juventude e Desporto, Alber-

to Nkutumula, aquando da sua 

tomada de posse, investindo no 

financiamento às acções tenden-

tes a criar as condições necessá-

rias para a prática do desporto, 

nomeadamente, construção, 

reabilitação de infra-estruturas e 

aquisição de equipamento.

Nesse contexto, o governo de-

cidiu arrancar com as obras 

de reabilitação do Parque dos 

continuadores que consistem 

na substituição do tartan velho 

por novo que, segundo o direc-

tor-geral do Fundo de Promo-

ção Desportiva, Adamo Bacar, 

mesmo degradado era concor-

rido pelos atletas. 

Mesmo sabendo-se que o tem-

po de vida útil, estimado em dez 

anos, já havia expirado, o gover-

no foi fazendo um compasso 

de espera, enquanto aguardava 

pela reabilitação integral do Par-

que dos Continuadores, que in-

cluiria a requalificação das infra-

-estruturas.

Não tendo conseguido mate-

rializar essa acção, de acordo 

com o DG do FPD, “decidimos 

avançar com as obras de subs-

tituição do tartan, o qual já foi 

removido para colocarmos um 

outro novo. O nosso objectivo 

é repormos a pista do parque 

dos continuadores, dotando-a 

das mesmas condições e quali-

dades que tinha anteriormen-

te”, explicou Adamo Bacar, para 

depois acrescentar que neste 

momento a prioridade é colocar 

a infra-estrutura ao serviço dos 

praticantes da modalidade.

No que diz respeito à gestão do 

parque, Bacar fez saber que esse 

é um elemento que está na fase 

de estudo e, neste momento, 

“temos no Parque dos Continu-

adores o nosso parceiro que é a 

Empresa Equipe Limitada, que 

tem trabalhado connosco na 

componente da gestão das ins-

talações e da pista do atletismo, 

no entanto, o seu contrato está a 

chegar ao fim”. 

A posterior à conclusão das 

obras, disse: “vamos definir clara-

mente como será feita a gestão, 

se seremos nós como Fundo a 

gerir, ou se vamos procurar uma 

outra entidade através de um 

concurso público a ser lançado 

para o efeito. Caso não seja esse 

o entendimento, iremos fazer a 

gestão directa como estamos a 

fazer no complexo desportivo do 

Zimpeto, que felizmente está ser 

um sucesso”.

Falando dos custos das obras de 

reabilitação, Adamo Bacar fez 

saber que, só para repor a pista 

de atletismo, “estamos a falar de 

um investimento de cerca de 19. 

650 mil meticais por causa da 

oscilação da moeda estrangeira, 

Fundo de Promo-
ção Desportiva 
(FPD), tutelado 
pelo Ministro da Ju-O

ventude e Desporto e respon-
sável pelo fomento e apoio 
dos projectos e programas 
de desenvolvimento do des-
porto, bem como do estímu-
lo às iniciativas que com ele 
se relacionam ou concorram 
para a sua valorização, apos-
tou ao longo deste ano nas 
infra-estruturas desportivas. 
Um dos exemplos, segundo o 
director geral do FPD Adamo 
Bacar, é o arranque das obras 
de reabilitação do Parque dos 
Continuadores, considerado 
“Catedral” do atletismo mo-
çambicano.

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO EM CURSO

Campo de futebol de Gondola

Adamo Bacar, Director Geral do Fundo de Promoção Desportiva
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va aposta nas infra-estruturas
uma vez que o orçamento inicial 

estava previsto em 13.500 mil 

meticais”. 

E enquanto decorrem as obras 

de reabilitação da pista de atle-

tismo do Parque dos Continua-

dores, o FPD colocou as pistas do 

complexo desportivo do Zimpe-

to à disposição dos atletas e as 

respectivas associações.

Ainda ao longo de 2015 prestes 

a findar, o FPD centrou as suas 

atenções no complexo despor-

tivo de Pemba, onde construiu 

um campo de futebol onze 

na cidade de Pemba, apoiou a 

construção de infra-estruturas 

municipais, como por exemplo a 

vedação da pista de atletismo da 

cidade de Lichinga, na província 

nortenha do Niassa. 

Estava também prevista a cons-

trução do complexo desportivo 

de Gondola, na província de Ma-

nica, sendo que na componente 

de gestão as atenções estiveram 

centradas no complexo despor-

tivo do Zimpeto, precisamente 

na manutenção da piscina olím-

pica, na gestão do aparte hotel 

e a estação de tratamento de 

águas residuais (ETAR).

Em função da proposta de fi-

nanciamento das associações 

desportivas, o FPD cumpriu a 

sua meta acima de 140%, ava-

liado em pouco mais de 50 mi-

lhões de meticais. 

A nível de investimento, o PFD 

tinha 112 milhões de meticais, 

repartidos em 99 milhões de me-

ticais para as obras de constru-

ção do complexo desportivo de 

Pemba, 9.5 milhões de meticais 

para as obras do complexo des-

portivo de Gondola e 3.5 milhões 

de meticais para a construção 

do muro de vedação da pista de 

atletismo de Lichinga. 

“Com esse valor, conseguimos 

materializar as acções que esta-

vam planificadas no programa 

quinquenal do governo”, disse.

Sobre o complexo desportivo 

de Gondola, Adamo Bacar disse 

que o mesmo está dividido em 

quatro componentes, sendo que 

a primeira fase das obras já foi 

executada, cujas infra-estruturas 

estão a ser utilizadas pelo públi-

co amante do desporto.

A segunda componente seria de 

construção da pista de atletismo 

que dista a uma distância de 

aproximadamente de 2 km da 

zona do complexo desportivo 

que compreende igualmente 

a construção de edifícios para 

acolher os serviços de apoio ao 

funcionamento da própria pista 

do atletismo. Esta fase está em 

execução. A terceira componen-

te está relacionada com a pró-

pria piscina, cujas obras ainda 

não iniciaram.

A quarta componente seria 

do edifício que vai albergar os 

atletas e o próprio dirigente do 

centro de excelências de Gon-

dola. No que tange ao campo 

de futebol, foram também cons-

truídas as bancadas, balneários, 

um campo de basquetebol e um 

campo de voleibol de praia.

Já o complexo desportivo de 

Pemba, que é também um gran-

de complexo, uma vez que além 

do campo principal de futebol 

que vem com relva sintética e 

bancadas cobertas, inclui os ser-

viços administrativos, um outro 

campo de treinos, um pavilhão 

já coberto e também está pre-

vista a construção de uma pis-

cina. Integra igualmente quatro 

campos multiusos, balneários, 

espaços de recreio e ainda cir-

cuito de manutenção física.

a prática do desporto porque 

é sabido que a qualidade des-

portiva depende das condições 

das infra-estruturas”, então, 

acrescentou: “se não tivermos 

uma infra-estrutura própria e 

em condições para a prática da 

actividade desportiva, não te-

remos um atleta em condições 

de competir internacionalmen-

te como tem acontecido nas 

outras infra-estruturas em que 

encontramos no nosso país”.

Esta, sublinhou o dirigente “é a 

nossa aposta. Estamos a criar 

condições que vão ao encon-

tro daquelas condições que os 

nossos atletas encontram nou-

tros países. As condições físicas 

dos atletas dependem daque-

las que são as condições das 

infra-estruturas”.

Por isso, apontou Bacar, “projec-

A maior parte de infra-estruturas 

já foi construída, dado que, de 

acordo com o DG do FPD, neste 

ano de 2015 a principal concen-

tração esteve virada ao campo 

principal do futebol 11 e a con-

clusão do pavilhão. O campo de 

futebol 11, que vai levar relva sin-

tética, já tem a base quase pronta 

e está à espera de receber o tar-

tan para a pista do atletismo. 

O pavilhão encontra-se na fase 

conclusiva e acredita-se que até 

ao fim do presente ano venha 

a ser entregue, conforme vem 

acordado no contrato assinado 

com o empreiteiro.

Falando das competências da 

instituição que dirige, Ada-

mo Abacar afirmou: “temos 

de olhar o país no seu todo e, 

para tal, estamos apostamos 

na criação de condições para 

tamos centros de excelências, 

olhando para a distribuição geo-

gráfica do nosso país”.

Sobre o complexo desporti-

vo do Zimpeto, as acções do 

FPD estão relacionadas com 

a gestão, em função do nosso 

plano director existente, que 

contempla o aproveitamento 

do espaço adjacente ao Estádio 

Nacional do Zimpeto. Com o 

efeito, está em construção um 

centro de conveniência, isso na 

parte frontal junto à avenida de 

Moçambique, faltando neste 

momento lançar um concurso 

público para o estabelecimen-

to de parcerias para encontrar 

os futuros gestores. 

Ao nível de gestão da parte do 

aparte hotel, Adamo Bacar fez 

saber ser um processo normal 

do dia-a-dia. 

Parte parcial das obras do campo municipal de Pemba
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Governo estimula iniciativas juvenis 

Por isso, segundo Alberto Nkutu-

mula, é com elevada satisfação 

que “nos dirigimos a todos vós, 

caros jovens aqui presentes e, 

através de vós, a todos os jovens 

que tal como vocês estão envol-

vidos em actividades de Educa-

ção Financeira para intervirem 

nas comunidades e nos vossos 

círculos de amizade”.

Por vosso intermédio, “dirigi-

mos uma saudação especial a 

todos os jovens espalhados por 

este país que são protagonistas 

das actividades do movimento 

associativo juvenil”, disse, acres-

centando de seguida: “a vossa 

presença estimula-nos e com-

promete-nos, junto de todos 

os cidadãos, a concretizarmos a 

nossa missão de fazer com que 

a juventude cresça e se fortaleça 

num ambiente são”.

Dirigindo-se aos jovens, Alberto 

Nkutumula fez saber igualmente 

que o Instituto Nacional da Ju-

ventude em parceria com a Na-

tional Youth Agency e o Barclays 

acordaram a implementação 

de um programa de Educação 

Financeira dirigido a jovens mo-

çambicanos.

O Programa partilha conheci-

mentos de poupança e investi-

mento entre jovens e entre estes 

e as suas comunidades.

Para o feito, através deste pro-

grama, foi criada uma rede de 

activistas treinados com ha-

bilidades que lhes permitem 

tomar decisões racionais sobre 

poupança e investimento dos 

seus recursos. Aliás, segundo 

Nkutumula, “o evento de hoje é, 

sem margens para dúvidas, uma 

acção para a capacitação do jo-

vem que vai, certamente, elevar 

a sua participação, contribuição 

e envolvimento nos domínios 

económico e social do país”.

Recordou ainda aos jovens pre-

sentes a necessidade de “todos 

nós, contribuirmos na promo-

ção do espírito de paz, cidada-

nia, auto-confiança e patriotis-

mo; na promoção da igualdade 

do género, na protecção am-

biental e na prática de hábitos 

de vida saudável”.  

Noutro diapasão, o governante 

disse: “foi exactamente nesta ins-

tituição (Instituto de Formação 

de Professores de Chibututuine, 

no distrito da Manhiça) que em 

Agosto de 2014, perante muitos 

dos aqui presentes, lançamos 

esta iniciativa. Volvido um ano 

de implementação do Programa, 

apraz-nos constatar que capa-

citamos mais de 20.000 jovens 

partindo de 42 Formadores trei-

nados para o efeito na cidade 

e província de Maputo”, disse o 

governante.

Os resultados, sublinhou Alber-

to Nkutumula, “encorajam-nos a 

prosseguir nesta missão de capa-

citar jovens com habilidades que 

lhes permitem enfrentar o futu-

ro com a serenidade necessária 

para que sejam jovens de suces-

so e possam realizar tudo quanto 

conseguirem sonhar”.

Por isso, indicou, “queremos, 

por esta ocasião, saudar a Di-

recção do Instituto de Forma-

ção de Professores de Chibutu-

tuine que abriu as suas portas 

para que hoje pudéssemos 

apresentar parte dos resulta-

dos deste trabalho”.

A “nossa” saudação estende-se 

aos jovens das diferentes asso-

ciações que se predispuseram 

em participar no Programa, pois, 

assim, elevam a sua capacidade 

na contribuição para o desen-

volvimento nacional.

“Queremos, por conseguinte, en-

corajar outros jovens a optarem 

por este caminho que contribui, 

em parte, para a realização das 

suas aspirações”, disse, para de 

seguida dizer: “apraz-nos ende-

reçar uma palavra de apreço aos 

nossos parceiros do Barclays, 

aqui presentes, que viram nes-

ta iniciativa uma oportunidade 

para lançarem no mercado os 

seus produtos, através da sua 

responsabilidade social”.

O objectivo desta iniciativa, 

apontou, é de efectivamente 

expandir o programa a nível na-

cional para que os nossos jovens, 

de todos os quadrantes do país, 

possam beneficiar destes conhe-

cimentos ligados à poupança e 

ao investimento”.

Noutro prisma, o Ministro da Ju-

ventude e Desporto anunciou 

que o Programa Quinquenal do 

Governo tem como enfoque 

central o aumento do empre-

go, da produtividade e compe-

titividade para a melhoria das 

condições de vida dos moçam-

bicanos, no campo e na cidade, 

em ambiente de paz, harmonia 

e tranquilidade, consolidando a 

democracia e a governação par-

ticipativa e inclusiva.

É nesse contexto que foi criado o 

FAIJ, que é o Programa do gover-

no de Apoio às Iniciativas Juve-

nis, promovendo a participação 

da juventude na criação de opor-

tunidades de emprego e auto-

-emprego para a elevação da sua 

capacidade de intervenção no 

desenvolvimento nacional.

E nesta cerimónia, foram en-

tregues fundos a jovens da ci-

dade e província de Maputo, 

onde se espera que “com estes 

recursos financeiros, queremos 

financiar iniciativas de geração 

de rendimento; incrementar a 

capacidade de rendimento das 

iniciativas dos jovens; fortalecer 

o papel da rapariga através da 

sua participação nos projectos 

de geração de rendimentos”.

Alberto Nkutumula apelou aos 

beneficiários para saberem fazer 

uma correcta aplicação destes 

fundos e que cumpram os pla-

nos estabelecidos para a sua de-

volução para que outros jovens 

se possam também beneficiar.

“Temos de gerir este fundo de 

forma racional e criteriosa para 

garantir o seu efeito multiplica-

dor”, desafiou.

or ocasião da ceri-
mónia de entrega 
de certificados de 
educação financeira P

a jovens, o Ministro da Ju-
ventude e Desporto, Alberto 
Nkutumula, fez saber que o 
governo estimula as inicia-
tivas juvenis empreendedo-
ras de auto-emprego e ge-
radoras de rendimento em 
áreas como comércio, agri-
cultura, pesca, transporte, 
tecnologias de informação, 
entre outras, que estimulam 
a criação de micro, pequenas 
e médias empresas detidas 
por jovens. 

GERADORAS DE AUTO-EMPREGO E QUE AUMENTAM RENDIMENTO

Jovens em formação  em matéria de poupança e empreendedorismo

Exemplo do empreendedorismo Juvenil
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Impacto do FAIJ é positivo na 
Província de Inhambane

Nkutumula, que falava aos jo-

vens daquele distrito no âmbito 

da visita de três dias que efec-

tuou naquele ponto do país, 

explicou que a melhor forma de 

vencer a pobreza é apostar no 

auto-emprego, através de iden-

tificação e elaboração de projec-

tos legíveis ao financiamento de 

várias linhas de crédito conce-

didos pelo Governo, a partir do 

Fundo de Apoio a Iniciativas Ju-

venis (FAIJ), do FDD e outros. 

Na ocasião, o Governante ex-

plicou que já está a ficar fora da 

moda no país alguém, sobretudo 

jovem, formar-se para ser empre-

gado, daí a necessidade de os 

jovens graduados nas diversas 

especialidades terem iniciativas 

de empreendedorismo para se 

tornarem patrões e não simples 

empregados, uma estratégia que 

vai ajudar muito o Governo na 

satisfação das necessidades do 

povo, que passam pelo combate 

à pobreza que afecta os moçam-

bicanos. Na Massinga, o Ministro 

elogiou as actividades desenvol-

vidas pelos jovens que se bene-

ficiaram do FAIJ, como foi o caso 

de Emídio Zunguze, residente 

daquele distrito, que recebeu 54 

mil meticais em 2013 e o valor 

foi aplicado na construção de 

nove casas para arrendamento e 

garante que no próximo ano vai 

iniciar o reembolso do valor, res-

peitando o contrato rubricado 

com o Governo. Rachid Mabuleza 

é outro jovem que se beneficiou 

do FAIJ, no valor de 18 mil meti-

cais, que aplicou na área da ser-

ralharia, sendo que actualmente 

emprega nove jovens, todos do 

seu bairro. Este beneficiário diz 

ter devolvido cerca de 50 por cen-

to do valor recebido e pretende 

concluir a devolução nos próxi-

mos dias. Alberto Nkutumula ma-

nifestou a sua satisfação com as 

actividades desenvolvidas pelos 

jovens da Massinga e apelou para 

que outros sigam o exemplo.

O FAIJ destina-se a financiar ini-

ciativas juvenis e fomentar o 

processo de geração de renda, 

criação de postos de trabalho, 

produção de comida e participa-

ção dos jovens no processo do 

desenvolvimento económico. De 

2005 a 2014, em Inhambane fo-

ram financiados 91 projectos de 

geração de renda, num valor aci-

ma de dois milhões de meticais, 

tendo beneficiado 820 jovens.

Ministro da Ju-
ventude e Des-
porto, Alberto 
Nkutumula, ape-O

lou aos jovens do Distrito da 
Massinga, da província de 
Inhambane, para se engaja-
rem afincadamente no tra-
balho, cultivando o espírito 
de iniciativa criadora, rigor e 
responsabilidade, inspiran-
do-se nos ideais dos jovens 
de 25 de Setembro para lo-
grarem sucessos na vida. 

Medicina Desportiva é chave do 
desenvolvimento do Desporto

Medicina Des-

portiva é um pi-

lar fundamental 

para o desenvol-A
vimento do desporto, se-

gundo a vice-Ministra da 

Juventude e Desporto, na 

abertura do Curso de Medi-

cina Desportiva promovido 

pelo Instituto Nacional do 

Desporto (INADE).

Para a vice-Ministra, a formação 

na área de Medicina Desportiva 

é de capital importância para o 

desenvolvimento do desporto, 

daí a pertinência deste tipo de 

iniciativas.

“Há atletas que terminam car-

reiras por falta de apoio e trata-

mento após contraírem lesões. 

Muitas das vezes os atletas é que 

cuidam de si mesmos quando 

contraem lesões e, consequen-

temente, correndo o risco de 

agravá-las, daí a necessidade 

de formar mais profissionais na 

área para evitar esse tipo de situa-

ções”, apontou Ana Flávia Azinhei-

ra, para depois acrescentar que 

espera que os participantes tirem 

o máximo proveito do curso, pois 

será um ganho para todos. 

“Esperamos que este seja o início 

de um grande ciclo e que consiga-

mos no fim dar um passo em fren-

te no sentido de termos um maior 

número de especialistas, fisiotera-

peutas e médicos formados e que 

os atletas, clubes e dirigentes tirem 

o máximo proveito”, frisou.

Refira-se que o curso conta com 

cerca de 35 participantes, en-

tre médicos, fisioterapeutas e 

massagistas em exercício nas 

selecções nacionais, clubes 

desportivos que militam nas 

ligas nacionais de futebol e 

de basquetebol e clubes que 

militam nas primeiras divisões 

provinciais.
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Moçambique foi capital das 
artes Lusófonas

A VII Bienal que decorreu sob o 

lema: “Juventude e Cultura Re-

forçando os Laços de Amizade” 

reuniu artistas dos 18 aos 30 anos 

de idade, nas cidades de Maputo 

e Matola, com representação de 

todos os países falantes da Lín-

gua portuguesa, com excepção 

da Guiné Equatorial.  

Durante os cinco dias do evento, 

foram partilhadas experiências 

entre os países membros no que 

concerne às artes plásticas, tea-

tro, música, dança e poesia.  

Contudo, no âmbito desta Bie-

nal foi lançado o programa 

“Conexões Lusófonas” com o 

objectivo de abrir espaço de 

debates dos reais problemas 

ligados à juventude da lusofo-

nia. Pretende-se com este pro-

grama dotar os jovens a identi-

ficar problemas e em conjunto 

encontrar solução, visto que o 

jovem é a força motriz de de-

senvolvimento sustentável das 

comunidades bem como o ga-

rante da continuação de pro-

jectos de desenvolvimento de 

qualquer país.  

DESPORTO E JUVENTUDE DA 

CPLP DEBATIDOS EM MAPUTO

O Centro de Conferências Joa-

quim Chissano acolheu, no dia 

17 de Julho passado, a 8ª confe-

rência dos Ministros da Juventu-

de e Desporto da CPLP, evento 

cuja cerimónia de abertura foi di-

rigida pelo Primeiro-ministro de 

Moçambique, Carlos Agostinho 

do Rosário. Trata-se de um even-

to anual e rotativo a nível dos pa-

íses da comunidade e é presidido 

pelo país anfitrião.

No seu discurso de abertura da 

reunião, Carlos Agostinho do 

Rosário referiu que o Governo 

tem consciência de que consti-

tuem ainda preocupações co-

muns para os jovens da CPLP o 

acesso à educação, ao emprego 

e habitação e essas preocupa-

ções devem merecer atenção e 

reflexão dos ministros. “Espera-

mos que os Ministros da Juven-

tude e Desporto da CPLP criem 

adequadas e necessárias siner-

gias para que os jovens possam 

beneficiar de programas de for-

mação profissional, que os pre-

parem para enfrentarem os de-

safios do actual mundo global e 

do mercado de emprego. E para 

a área do desporto, o Primeiro-

-ministro referiu que o desporto 

é factor catalisador para a forma-

ção integral do homem e a sua 

prática estimula o desenvolvi-

mento do espírito e competitivi-

dade. O Primeiro-ministro disse 

ainda ser importante a comu-

nidade desenhar políticas bem 

claras sobre o desporto infanto-

-juvenil, pois este é o garante do 

nosso futuro, em termos des-

portivos. A conferência de Mi-

nistros deu importantes avan-

ços na medida em que aprovou 

o plano de acção para a área da 

juventude, dentro daquelas que 

têm sido as prioridades que vi-

nham sendo trabalhadas à luz 

do plano estratégico para a ju-

ventude que foi aprovado em 

2010, que foi feito quer pelos es-

tados membros, mas sobretudo 

com a liderança dos Conselhos 

Nacionais da Juventude, através 

do fórum da juventude da CPLP. 

Neste caso, entenderam aprovar 

um plano de acção que defi-

ne quatro prioridades que são 

a mobilidade, a promoção da 

língua e as culturas lusófonas, 

acesso à informação e empre-

go. Já no decorrer dos trabalhos, 

para além de ter apresentado 

um informe sobre o ponto de 

situação do desporto nacional, 

o Ministro presidente do fórum, 

Alberto Nkutumula, fez menção 

a alguns avanços alcançados 

no sector da juventude em Mo-

çambique, tais como a Política 

da Juventude aprovada de for-

ma unânime pela Assembleia 

da República, o Regulamento 

sobre Estágios Pré-profissionais, 

a Lei do Voluntariado e outros.

DIÁLOGO COM A JUVENTUDE 

REVELA-SE FRUTÍFERO

“40 anos após a proclamação de 

independência nacional, múlti-

plas transformações operaram-

-se no país, no continente e no 

mundo, e a concepção dos jo-

vens de ontem já não é a mesma 

da dos jovens de hoje”, estas são 

palavras de Alberto Nkutumula, 

Ministro da Juventude e Despor-

to, na província de Inhambane, 

num encontro mantido com a 

juventude local no âmbito do 

diálogo com a juventude levado 

sucessivamente a cabo pelo Mi-

nistério em todo o país. Segundo 

Nkutumula, para acompanhar a 

velocidade dos jovens, é impor-

tante incentivar no seio juvenil o 

diálogo a todos os níveis, Jovens 

filiados em partidos políticos, in-

tegrados em associações juvenis, 

confissões religiosas, estudantes, 

operários, vendedores informais, 

entre outros, sem nenhuma ex-

cepção, de modo a ter-se uma 

visão clara e real das suas expec-

tativas, dos seus sonhos e da sua 

participação na nobre missão 

de edificação do país. Falando 

para uma plateia de pouco mais 

de 500 jovens que lotavam por 

completo o anfiteatro da Facul-

dade de Hotelaria e Turismo na 

cidade de Inhambane, Nkutu-

mula referiu que o carácter irre-

verente e interventivo da juven-

tude moçambicana não deve ser 

entendido como rebeldia, antes 

pelo contrário, é necessário fazer 

com que esta irreverência seja 

positiva através da exploração de 

toda a sua capacidade de saber 

fazer, inovar e empreender. 

Refira-se que, desde a sua to-

mada de posse como timoneiro 

da Juventude e Desporto, Nku-

tumula tem vários encontros 

deste género, pois entende que 

o diálogo permanente com a 

juventude revela-se preponde-

rante, na medida em que cons-

titui um mecanismo de redução 

da ansiedade dos jovens pela 

demonstração da preocupação 

do Estado e do Governo sobre 

os desafios que se impõem à 

juventude na sua diversidade, 

de modo a se encontrar em con-

junto soluções para seus proble-

mas e anseios.

Esta plataforma de diálogo per-

manente e abrangente com a 

juventude visa criar sinergias que 

sejam mais proactivas, interven-

tivas e frutíferas na abordagem e 

tratamento de questões ineren-

tes à vida dos jovens no país.

O diálogo permanente com a 

juventude pode funcionar como 

uma plataforma de resgate da 

esperança e da autoconfiança 

dos jovens, através da partici-

pação de empresários jovens, 

partilhando experiências dos 

desafios enfrentados e caminhos 

trilhados até lograr-se o sucesso 

alcançado. Este exercício pode 

constituir um catalisador na 

transformação do jovem como 

principal actor na resolução dos 

seus próprios problemas.

ança, poesia, hu-
mor, gastronomia 
e desfile de moda 
marcaram as ceri-D

mónias do arranque da VII 
Bienal de Jovens Criado-
res da CPLP, onde 200 par-
ticipantes passearam sua 
classe. Moçambique, país 
anfitrião, participou com 40 
pessoas e o restante com 20 
participantes que actuaram 
em diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais. 

Delegações lusófonas  que participaram da VII Bienal de Jovens Criadores da CPLP
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