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Porta-voz da Renamo anunciou
esta terça-feira assassinato de
36 agentes das FADM e da FIR 

em Pandje, Muxúnguè
Governo confirma apenas 

2 mortos

Governo continua a mandar jovens para 
morrerem em Muxúnguè 

“Matámos mais 36”
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  Adelino Timóteo, na Beira

Os sinais que nos chegam da 
povoação de Mangomonhe, no 
Posto Administrativo de Mu-
xúnguè, no interior do distrito de 
Chibabava, na província de So-
fala, são cada vez mais preocu-
pantes. Dados apontam que no 
último sábado e domingo, dois 
elementos das forças de defesa 
e segurança de Moçambique 
foram mortos e outros tantos fi-
caram feridos, quando tentavam 
atacar homens da Renamo que 
lá se encontram aquartelados. 

Os homens da Renamo são 
os que foram atacados pela FIR 
quando se encontravam numa 
reunião política do seu partido, 
na sua sede em Muxúnguè, no 
dia 03 de Abril último. Fugiram, 
rearmaram-se e estão agora sem 
atacar nas proximidades da Es-
trada Nacional N1, entre Mu-
xúnguè e o Rio Save, estaciona-
dos em Pandje, Mangomonhe.

No seio de quem por direito 
e obrigação deveria esclarecer 
os episódios, isto é, nas for-
ças governamentais, há nervo-
sismo e silêncio. Os números 
são díspares e há populares 
por nós contactados no terre-
no que apontam poderem ter 
sido mortos trinta e tal elemen-
tos das forças governamen-
tais, entre as quais Comandos 
das FADM e policiais da FIR.

Enquanto a Polícia fecha-
-se em copas, os órgãos de 
comunicação públicos têm 
orientações para manter certo 
segredo em torno das baixas 
nas forças de segurança go-
vernamentais. Os corifeus do 
regime (analistas escolhidos 
a dedo pelo partido Frelimo 
para desestabilizar a mídia in-
dependente e imparcial), enfu-
recidos, são contrários à divul-
gação destes confrontos e isso 
reflecte a preocupação que 
existe por parte da liderança 
do país em não admitir as bai-
xas que as forças governamen-
tais estão a sofrer no terreno. 

Até Junho último as forças 
governamentais sofreram 36 
baixas em Muxúnguè, Go-
rongosa e Paiol do Savane, 
respectivamente, contabili-
zado pelo Canal de Moçam-
bique. Da parte da Renamo é 
conhecida uma baixa apenas, 

Nesta terça-feira (13 de Agos-
to de 2013), na Beira, contac-
támos o porta-voz da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) em Sofala, Mateus Ma-
zibe, que se manifestou sur-
preendido com a questão que 
lhe colocámos em face dos de-
senvolvimentos que ocorrem 
em Mangomonhe. “Não sei de 
nada do que me está pergun-
tando”, disse Mazibe, sem con-
seguir disfarçar o nervosismo.  

Mas igualmente surpreendi-
do ficou o porta-voz do Hos-
pital Central da Beira, identi-
ficado apenas por Jamal, que 
nos disse ter apenas ouvido 
que morreram dois elementos 
das forças de segurança (com-
postas por agentes da Força 
de Intervenção Rápida e das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique), em Muxúnguè. 

“Aqui na morgue do Hospital 
da Beira (HCB) não deu entra-
da nenhum corpo”, disse Jamal.

Este silêncio torna difícil 
compulsar as informações bas-
tante contraditórias, onde al-
gumas fontes afirmam terem 
morrido dois dos elementos das 
forças governamentais e ou-
tros apontam um saldo de mais 
de 30 mortos enviados para 
o hospital de Chimoio, para 
evitar a fuga de informação. 

O médico cirurgião de Chi-
moio, Jorge Vicente, disse ao 

do brigadeiro Rasta Mazembe.
Cidadãos contactados pela 

nossa reportagem manifesta-
ram-se indignados com o cres-
cente número de baixas nas for-
ças governamentais, porquanto 
não se declarou nenhum estado 
de guerra.  “O presidente diz 
que é pela paz, mas surpreen-
de que, como comandante-em-
-chefe das forças armadas esteja 
a mandar homens atacar os ho-
mens da Renamo, quando bem 
poderia resolver este assunto 
por via de diálogo”, disse ao Ca-
nal de Moçambique, Armando 
Bassicolo, professor na Beira.

Gaspar Johane, um vendedor 
de ananases em Muxúnguè dis-
se não fazer sentido que as for-
ças governamentais continuem 
com operações, pois aqueles 
homens armados têm mulhe-
res, filhos, bens em Muxúnguè 
e sabem geralmente com ante-
cedência sobre qualquer mo-

Canal de Moçambique que ne-
nhum elemento das forças de 
segurança oriundo de Muxún-
guè deu entrada naquela unida-
de hospitalar, nem como ferido 
nem como morto. A única infor-
mação que dispõe é, segundo o 
médico, de casos ocorridos par-
ticularmente em Chimoio, onde 
um soldado da FADM foi mor-
to, três agentes da Polícia fo-
ram baleados e um atropelado.  

Desde que a Renamo atacou 
em Junho passado na N1, de-
pois das declarações em Mapu-
to do brigadeiro Malagueta (por 
ora detido em Maputo), matan-
do duas pessoas, ferindo outras 
três e queimando três viaturas, 
a circulação naquela região é 
restrita e só acontece mediante 
escolta das forças de defesa e 
segurança, apenas durante o dia. 
As viaturas são organizadas em 
colunas e os agentes da Força de 
Intervenção Rápida e ou das For-
ças Armadas de Defesa de Mo-
çambique, fortemente armados, 
são introduzidos nas viaturas 
privadas, autocarros de passa-
geiros e camiões de carga, para 
além de serem acompanhados 
por tanques de guerra blindado, 
que transporta outros militares.

Esta é a segunda vez que em 
incursão a Mangomonhe as 
forças de defesa e segurança 
sofrem baixas. O comandante 
provincial da PRM em Sofala, 

vimentação da FIR e FADM. 
“O governo está a alimen-

tar a guerra, pois no primei-
ro ataque frustrado as forças 
governamentais deixaram no 
terreno muita quantidade de ar-
mamento ligeiro e pesado, que 
futuramente poderá alimentar 
“gangs” de criminosos”, ob-
servou esse mesmo cidadão.

O que o Canal de 
Moçambique apurou 

entretanto…

Sábado último morreram 
mais dois homens das FADM 
no ataque frustrado à base da 
Renamo, em Mangomonhe, 
Chibabava, em Sofala. Um ou-
tro ferido por bala disparada 
por homens da Renamo é iden-
tificado por António Osvaldo.

Segundo confirmou uma fon-
te digna de crédito, Osvaldo 
foi baleado em Muxúnguè e 

dissera ter havido uma operação 
que culminou com a destruição 
de 53 cabanas daqueles homens 
da “perdiz” mas fontes militares 
governamentais que estiveram 
no terreno admitiram ter havido 
mais de uma dezena de mortos 
entre os soldados e policias.   

Sabe-se que uma extensão 
de 110 km ao longo da Estrada 
Nacional Número Um, entre 
a sede do posto administrativo 
de Muxúnguè e a Vila Franca 
do Save, em Inhambane, foi de-
clarado pelo líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, como área 
para cortar a logística militar 
de Guebuza que, no seu dizer, 
criou cerco ao seu quartel-ge-
neral de Sadjundjira, nas en-
costas da Serra da Gorongosa.

uma vez ferido foi levado para 
Chimoio, para fugir aos órgãos 
de comunicação social. Mau 
grado, em Chimoio não haver 
capacidade para tratá-lo, aca-
bou sendo enviado para Beira.

A nossa fonte acrescentou que 
Osvaldo está a ser chantagea-
do pelos seus superiores que, 
estando ele ferido, já trataram 
de transferi-lo para Nampula.

Outros dados acrescentam 
que estes incidentes de Muxún-
guè só estão a acontecer “porque 
há dois comandantes que insis-
tem sobre a necessidade de de-
sarmar os homens da Renamo”.  
“Para além das consequências”, 
entre as quais mortos e feridos, 
“não recebemos faz dois meses, 
só recebem os comandantes da 
companhia”. Eis outro problema 
que se ouve de fontes das for-
ças governamentais no terreno.

De acordo com essa fonte, 
muitos jovens estão a desertar da 

Segundo o régulo Muxúnguè, 
Macotole Manfunde, o número 
daqueles elementos da Renamo 
era de cinco e agora duplicou. 
São indivíduos conhecidos na-
quela zona onde vivem e reali-
zam as suas actividades normal-
mente, sendo que as autoridades 
comunitárias locais nada podem 
fazer com vista à sua neutra-
lização por estarem despro-
vidos de meios para o efeito.

Há fome no seio dos ele-
mentos da FIR no Muxúnguè. 
“A força não tem comida. Há 
dias que não temos matabicho 
suficiente”, afirmou a fonte.

O homem que foi balea-
do ficou na cadeia 30 dias, 
acusado de perder armar.

FIR e das FADM. Só  na Bei-
ra já houve 14 deserções. Em 
Maputo as deserções andam 
acima de 30. “Os jovens não 
querem combater porque con-
sideram que o governo está a 
provocar a Renamo, quando ao 
mesmo tempo está a negociar 
em Maputo. É anacrónico”, 
observa uma fonte bem colo-
cada ao nível das forças de de-
fesa e segurança, que disse ter 
havido apenas um morto nos 
confrontos de sábado passado.

O próprio governo já 
admitiu que houve dois 
mortos e dois feridos.

“Temos estado a reparar que 
o Governo quer desarmar a 
Renamo por via armada e isso 
custará muitas vidas e sacrifí-
cio, porque nós aqui no terreno 
não temos comida e passamos 
fome”, disse a nossa fonte, 
que afirmou-se desconten-
te. (Canal de Moçambique)

Moçambique em estado de guerra?

Cidadãos indignados

Agente da FIR atingido pelos militares da Renamo em Muxúnguè 
a 04 de Abril deste ano
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  André Mulungo, em Maputo

A Renamo convocou esta ter-
ça-feira (13 de Agosto de 2013) 
a Imprensa para declarar ter as-
sassinado 36 agentes da força 
conjunta formada pelas Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM) e Força de In-
tervenção Rápida (FIR) em res-
posta a ataques que sofreram.

O porta-voz do partido Rena-
mo, Fernando Mazanga, disse 
que o assassinato de soldados 
governamentais foi em reta-
liação aos ataques perpetrados 
pela força conjunta das FADM 
e FIR, estes nos dias 10 e 11 do 
corrente mês em Pandje, no pos-
to administrativo de Muxúnguè. 

Mazanga disse ainda que nos 
dois ataques, outros 37 agentes 
da FIR e FADM saíram feridos. 

Entre mortos e feridos, 
Mazanga anuncia que os 
homens armados da Rena-
mo provocaram 73 baixas 
nas forças governamentais.

Mazanga afirmou ainda que 
da parte da Renamo não hou-
ve baixas, nem mesmo feridos.

Fazendo cruzamento de di-
versas fontes de informação, e 
dando fé a esses dados avan-
çados pelo porta-voz da Re-
namo, Fernando Mazanga, já 
são 75 as baixas nas forças do 

Governo, desde que começa-
ram os confrontos no dia 04 de 
Abril quando homens armados 
leais a Dhlakama atacaram a 
base da FIR no posto da PRM 
em Muxúnguè, um dia de-
pois de aquela força de Polícia 
ter atacado a sede do partido 
Renamo onde decorria uma 
reunião política com a presen-
ça de cerca de 250 cidadãos.

Sobre os ataques recentes, 
contou Mazanga que nos dias 10 
e 11 deste Agosto, ou seja, sába-
do e domingo últimos, “homens 
da FADM/FIR, fortemente ar-
mados atacaram a segurança da 
Renamo”. Foi daí que, segundo 
o porta-voz da organização li-
derada por Afonso Dhlakama, 
“os homens da Renamo contra-
-atacaram em autodefesa”.

As forças governamentais, 
segundo Mazanga, saíram em 
debandada deixando em terra os 
corpos dos colegas deles e mui-
to material bélico (armas AK 
47, munições, roquetes e bazu-
cas). Entre os mortos, ainda de 
acordo com Mazanga, faziam 
parte um sargento das FADM 
e um comandante da FIR.

Nos dias que Mazanga diz 
ter havido recontros entre ho-
mens da Renamo e forças do 
exército e forças especiais 
da Polícia, o Governo assu-
miu que teve quatro baixas, 

dois mortos e dois feridos.

Quarto confronto com 
baixas para as tropas 

governamentais

Com este último episódio de 
Pandje, mais propriamente na 
zona de Mangamoenho, é já o 
quarto confronto directo entre 
forças governamentais e a Re-
namo na província de Sofala, 
designadamente em Muxúnguè, 
Gorongosa e Paiol de Savane.

No caso do Paiol de Savane 
de onde foram retiradas im-
portantes quantidades de arma-
mento ligeiro e pesado e mu-
nições, a Renamo recusa-se a 
admitir que tenha sido a autora.

 
Primeiro confronto em 

Muxúnguè  

O primeiro caso de confron-
tação entre as tropas governa-
mentais e homens armados da 
Renamo deu-se em Muxúnguè. 
Foi às primeiras horas do dia 
03 de Abril que a FIR assaltou 
a sede do partido de Dhlaka-
ma, em Muxúnguè, no distrito 
de Chibabava, a cerca de 150 
kms a sul do Corredor da Bei-
ra, na Estrada Nacional Núme-
ro Um (N1). A Renamo estava 
numa reunião política, na sua 
sede e foi atacada pela Polícia 

sem qualquer mandado judicial.
No dia 04 de Abril, cerca das 

03h40, a Renamo, em acto de 
retaliação, atacou o quartel da 
FIR em Muxúnguè onde susci-
tou quatro mortos e treze feri-
dos nas forças governamentais. 
Uma equipa de Reportagem 
presenciou, no local, os con-
frontos. Apesar disso, logo pela 
manhã desse dia, o porta-voz 
da PRM no Comando-Geral 
negava ao Canalmoz que algo 
se tivesse passado em Muxún-
guè. Já ao fim da tarde, porém, 
o comando geral da Polícia 
acabaria por emitir um comu-
nicado a admitir os recontros.

Esta era a primeira vez que 
a Renamo contra-atacava for-
ças governamentais, apesar 
das sucessivas agressões des-
tas, contras unidades políticas 
(não militares da Renamo).

Há poucos anos a mesma 
FIR, que é utilizada como for-
ça de repressão pelo Governo 
actual, atacou homens da Re-
namo em Nampula, na sua de-
legação política naquela cidade 
e estes apenas reagiram no local 
mas não houve contra-ataque.

Para o caso de Muxúnguè, 
Dhlakama veio mais tarde 
afirmar que estava “cansa-
do dos ataques da Frelimo” 
– referindo-se à FIR. Acusou 
a Polícia (FIR) de estar ao ser-
viço do partido Frelimo. Disse 
que por isso não mais iria to-
lerar ataques contra as unida-
des políticas do seu partido.

Dito e feito. Desde esse epi-
sódio de Muxúnguè, a Renamo 
reagiu com ataques armados 
sempre que as suas unidades 
foram atacadas por forças go-
vernamentais e até agora estão 
confirmadas várias dezenas 
de mortos entre homens das 
forças governamentais e ape-
nas um homem da Renamo.  

O episódio de Gorongosa

No dia 24 de Maio, uma 
unidade da FIR que se esta-
va a aproximar do local onde 
Dhlakama está a residir, mais 
propriamente em Cavalo, a 
30 kms da Vila sede do distri-
to da Gorongosa, interceptou 
uma força de oito homens de 
Afonso Dhlakama que se en-
contrava na picada a cerca de 
15 kms da Base da Renamo e 

acabou disparando um tiro. Em 
resposta, os experientes homens 
da Renamo puseram a FIR em 
debandada tendo a força po-
licial deixado no terreno dois 
blindados e nove feridos, opor-
tunamente confirmados pela 
própria Polícia. A Renamo fa-
lou de 17 feridos neste episódio.

Caso do Paiol de Savane
17 de Junho: homens arma-

dos apontados pelo Governo 
como da Renamo, invadiram 
o Paiol das FADM na zona do 
Savane, na Estrada de Inha-
minga, que corre em paralelo 
com a Linha de Sena, circui-
to ferroviário que liga o Porto 
da Beira às minas de Moatize, 
em Tete. Tiraram a vida a 08 
membros das FADM e feriram 
três. Não houve registo de bai-
xas nas fileiras dos atacantes.

A Renamo negou que te-
nham sido suas as forças que 
invadiram o Paiol, assassi-
naram agentes das FADM e 
capturaram armamento, mas 
o Governo insiste que se tra-
tou de acção da Renamo.

Números assustadores 

O balanço acumulado dos 
confrontos entre a FIR/FADM 
e homens armados da Renamo 
em Muxúnguè, Gorongosa e 
agora em Pandje traduz-se em 
75 mortos e 37 feridos entre 
graves e ligeiros do lado do go-
verno, pelas contas da Renamo. 
E um morto do lado da Renamo, 
o brigadeiro Rasta Mazembe.

Tratando-se de informação 
militar, há certamente muita 
informação imprecisa, devi-
do à inacessibilidade aos lo-
cais dos acontecimentos pelos 
meios de comunicação social 
bem como a deturpação dos 
factos pelos envolvidos, com 
cada parte a puxar para si o 
protagonismo, mas a verda-
de é que há muitos polícias e 
militares mortos em confron-
tos com homens da Renamo. 

Antes do início desta ten-
são toda iniciada por ordens 
do Governo, nunca a Renamo 
havia tirado a vida a ninguém.

Esta é, na verdade, uma con-
frontação provocada por aque-
le que sempre insistiu em usar 
as armas do Estado para atacar 
unidades políticas da oposi-
ção. (Canal de Moçambique)

Ataques a Pandje em Muxúnguè

Renamo declara assassinato de 36 
agentes das FADM/FIR
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Fernando Mazanga, porta-voz do partido Renamo
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VAGA PARA OFICIAL DO PROGRAMA TEMÁTICO 
DE CIDADANIA - PROCIMU

Oficial de Programas do PROCIMU (OP) - Maputo:

A IBIS, Organização não-governamental Dinamarquesa a operar em Moçam-
bique, pretende recrutar um (a) Oficial de Programa para o Programa Temático 
Cidadania para a Mudança – PROCIMU. 

O Programa de Cidadania para Mudança da IBIS iniciou a sua implementação 
no mês de Junho de 2013 e vai decorrer até 2018 a nível nacional, com enfoque 
de actividades nas províncias da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Maputo, 
entre outras. Para a dinamização do seu programa de Cidadania, a IBIS pretende 
contratar para a sua equipa um (a) Oficial do Programa para a implementação 
do programa temático. O (a) Oficial de programas estará baseado em Maputo, 
com deslocações para as províncias de implementação do programa.

Qualificações/Requisitos necessários:

• Formação superior na área de Administração Pública, Ciência Política ou 
outra área relevante em Ciências Sociais;

• Pelo menos 5 anos de experiência na área profissional e de gestão de parce-
rias, programas e projectos de desenvolvimento; 

• Experiência e conhecimentos sólidos sobre o ambiente de governação em 
Moçambique e particular da governação local (distritos e municípios). 

• Experiência de trabalho e sólido conhecimento sobre o ambiente de trabalho 
e desafios das organizações da sociedade civil nacionais constitui uma vantagem; 

• Competências e habilidades na área de capacitação de organizações e em 
monitoria e avaliação;

• Facilidade de enquadramento numa equipa de trabalho;
• Boa capacidade de comunicação e alto sentido de responsabilidade;
• Falar e escrever fluentemente a língua portuguesa e ter um bom nível de co-

municação na língua Inglesa;
• Nacionalidade Moçambicana.
  
Oferece-se: 

• Salário competitivo, compatível com a função; 
• Décimo terceiro vencimento;
• Assistência médica e medicamentosa de acordo com a política em vigor na 

organização;
• Bom ambiente de trabalho.

As candidaturas deverão ser enviadas para os escritórios da IBIS em Maputo, 
sito na Rua Fernão Melo e Castro nº 124 ou pelo email: luzete@ibis.org.mz. Os 
termos de referência para esta vaga poderão ser encontrados no escritório da 
IBIS, ou pelo site: www.ibis.org.mz.

A candidatura deverá ser composta por um CV, que inclua pelo menos 3 re-
ferências, acompanhado por uma carta de manifestação de interesse e Cópia do 
certificado de habitações mais elevado. 

Data limite para submissão de candidaturas: 30 de Agosto de 2013 

Apenas os candidatos Pré-seleccionados serão convidados para as entrevistas.
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Crónica

Estava no voo TM 463 de 
Nampula-Maputo, na noite 
de domingo passado quando 
o comissário de bordo deseja 
as habituais boas-vindas “a 
bordo do voo”  (bla bla bla), 
em nome do “comandante do 
voo Rogério Costley White”. 
O meu amigo Dr. Custódio 
Duma, que estava no assento 
do lado diz: “o comandante 
só pode ser irmão do White”.

“Do White? Eduardo White? 
Porquê?” – pergunto. “Disse 
comandante Rogério Costley 
White. É o mesmo sobrenome 
do Eduardo Costley-White”.

Terminou ai a conversa sobre 
do comandante do voo e ini-
ciou uma muito breve conversa 
sobre o poeta Eduardo White:

– “Sabe Dr. Duma, fui infor-
mado que Eduardo White foi 
contratado pelo jornal Público 
para passar a escrever textos 
contra o Canal de Moçambique 
e o Savana”, disse eu ao Duma.

Sem hesitar, Duma res-
pondeu: “Não! Acho que 
não! O White não faria isso! 
Ele é um tipo porreiro. Fez 
prefácio do meu livro”!

Nada mais falámos dos 
White. Nem do comandante, 
nem do poeta. A viagem se-
guiu a falarmos e a assistir a 
vídeos de concertos de Bob 
Marley, ídolo número um 
de Duma e número 2 para 
mim (depois de Luck Dube)!

Só que esta segunda-feira 
quando compro o jornal Pú-

blico encontro lá a crónica 
anunciada. Esta(va) lá na pá-
gina 7 a opinião de White, o 
poeta, e não poderia começar 
da forma mais consentânea 
com o que me dissera a minha 
fonte na noite da sexta-feira, 
precisamente as 23h22min.

Na página 7 do jornal Pú-
blico desta semana, está lá. 
O poeta começa a dedicar 
“as coisas que gostaria que o 
Governo ouvisse” ao Direc-
tor e ao Subchefe da Redac-
ção do Canal de Moçambi-
que, que ele prefere chamar 
“Canal de Suez”, Fernando 
Veloso e Matias Guente.

Como a conversa foi via 
messenger, do Facebook, 
vou deixá-la aqui tal e qual 

para que cada um a sabo-
reie na primeira pessoa.

Dr. Duma, ainda pensa que 
“o White não faria isso”?

E se eu não tivesse boas 
fontes, boas informações!?…

Eis a conversa:

Ele:
 - “Tudo bem mano? 
 - Como analisas o discurso 

de Samito Nuvunga? Assististe 
“quinta-a-noite” na TVM on-
tem?

Eu:
 - Assisti
 - Acho q ele está a fazer tra-

balho dele e nós tb devemos 
fazer o nosso

Ele:

 - O que achaste daqueles 
ataques aos “independen-
tes”?

Eu: 
Achei q eles estao a fazer 

seu trabalho e a imprensa 
deve continuar a fazer o seu 
trabalho também

Ele: 
 - Ya, ca entre nós, ele con-

tactou Eduardo White que vai 
afrontando semanalmente ar-
tigos do Canal e do Savana. 
Assim a primeira “coluna” de 
White sai na segunda. Acho 
muito absurdo, ate esse ponto”.

Será que é preciso conti-
nuar a conversa… até por-
que não houve mais con-
versa. Já era tarde, aliás, 
noite e sendo sexta-feira…!

“Não, o White não faria isso”!
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De libertadores a 
coveiros da pátria !!!...

A luta entre alas do Partido Frelimo está a aquecer. Fontes internas confiden-
ciaram-nos em “off”, esta semana, que para além do “braço-de-ferro” na vertente 
Governo-Renamo, em que estão em cima da mesa as exigências do partido li-
derado por Afonso Dhlakama centradas na legislação eleitoral, nomeadamente a 
“paridade” na CNE, está também a decorrer uma luta “acesa” entre duas correntes 
do Partido Frelimo, uma considerada o “Grupo de Chissano” e outra o “Grupo de 
Guebuza” que se digladiam pelo controlo da referida organização partidária que 
tem estado no poder desde a Independência nacional.

Coincidentemente e como que a corroborar essas informações confidenciais 
que nos chegaram do seio do partido no poder, no programa “Pontos de Vista” da 
STV, no último domingo, Tomás Vieira Mário, a certa altura do debate com Salo-
mão Moiana, referiu-se a uma análise avançada há dias pelo Padre Filipe Couto 
e deu a conhecer que o eclesiástico – um dos históricos de Nachingweia, dos 
tempos da luta armada de libertação nacional e ex-reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane – saiu-se a dizer em público que o melhor seria a Frelimo dividir-se em 
duas ou três partes que por seu turno formariam outros partidos a partir da divisão 
do património actual. 

Embora “melhor estruturado por Guebuza” fica claro que a Frelimo enfrenta 
agora uma das piores crises existenciais do seu percurso, correndo mesmo o risco 
de implodir nas mãos do seu actual timoneiro, o quarto da sua história. 

Isso revela só por si e sem sombras para dúvidas que o ambiente interno na Fre-
limo não é próprio para esta organização continuar a governar o País.

As fontes que nos deram a conhecer que o ambiente de contestação interna à 
ala do presidente Guebuza no Partido Frelimo está intenso, alegaram ainda que 
a crispação crescente pode estar a ter repercussões na sociedade a ponto de não 
estar fora de hipótese que o clima de insegurança do chamado “G20” nos bairros 
periféricos de Maputo e Matola possa ser derivado desse clima de crispação.

O “Grupo de Chissano” em desacordo com o “Grupo de Guebuza”, segundo 
as fontes que aceitaram falar-nos mas não querem por razões óbvias ser identifi-
cadas, começou por ficar desavindo ao discordar da forma como o presidente do 
Partido terá tomado de assalto o poder no partido, no X Congresso, em Pemba. 

O factor aglutinador ao nível da ala designada por “Grupo de Chissano” para 
que encontrem forças para o combate à ala de Guebuza, está, na óptica das nossas 
fontes, na perda de privilégios que alguns membros preponderantes do partido 
Frelimo estão a sentir ao mesmo tempo que Guebuza se apodera dos negócios. 
Quando se preparavam para discutirem isso no congresso verificaram que foram 
impedidos de falar pelo presidente Guebuza que baseou a sua “força” em cama-
radas cooptados no processo de eleição dos delegados ao congresso, comentou 
uma das fontes. 

As alas foram expressamente referenciadas pelas fontes com quem estivemos a 
investigar esta matéria, como “Grupo de Chissano” e “Grupo de Guebuza”, res-
pectivamente.

Esses “grupos” estarão agora ainda mais desavindos porque defendem que 
Guebuza deve promover antes das autárquicas o encontro para se discutir quem 
será o candidato a candidato presidencial do partido Frelimo às próximas eleições 
presidenciais já marcadas para Outubro de 2014.

As eleições presidenciais deverão acontecer ao mesmo tempo que as legislati-
vas para constituição da nova Assembleia da República e ainda as eleições para as 
assembleias provinciais, como previsto na Constituição.

Guebuza defende, como nos contaram, que o anúncio do nome do candidato da 
Frelimo só aconteça depois das autárquicas de 20 de Novembro do corrente ano.

O “Grupo de Chissano”, de acordo com as mais diversas fontes com que esti-
vemos a conversar sobre esta matéria, quer que se clarifique antes das autárquicas 
quem é o candidato à sucessão de Guebuza, mas Guebuza não quer que isso acon-
teça antes das autárquicas para alegadamente “usar o factor «vitória retumbante 

nas autárquicas» (a questão central para que se mantenha e se assegure a “pro-
porcionalidade” na CNE) para se impor no momento em que finalmente se for 
discutir quem é o candidato a presidente da República pela Frelimo, em 2014”.

As fontes dizem-nos que o “Grupo de Chissano” está a promover a candidatura 
de Eduardo Mulémbwè ou alternativamente Luísa Diogo, embora no caso desta o 
factor marido seja um contra muito sério. 

O primeiro foi presidente da Assembleia da República durante os mandatos de 
Joaquim Chissano como presidente da República e Luísa Diogo foi primeira-mi-
nistra de Chissano, no pós Pascoal Mucumbi.

Já o “Grupo de Guebuza”, dizem-nos as fontes, tem duas opções: uma Aires Ali, 
ex-PM enxovalhado no Congresso de Pemba, tal como foi Edson Macuácua en-
tretanto recuperado e promovido de forma meteórica na Presidência da República 
deixando subjacente que o que se passou em Pemba foi apenas mais um exercício 
de “maquiavelismo de Guebuza”. Outra, José Pacheco, o chefe da missão que 
Guebuza indicou para o “diálogo de surdos” com a Renamo, que nos dizem estar 
a ser jogado por Guebuza como pré-candidato a candidato à Presidência da Re-
pública para que ele se empenhe em negar a “paridade” na Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) e defenda a “proporcionalidade” como uma exigência constitu-
cional que afinal nem o é pois a Constituição e a Carta dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas e a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, a que a 
própria Constituição da República de Moçambique remete este conceito, preconi-
zam, isso sim, igualdade, sinónimo conceptual de paridade. 

O atrativo de José Pacheco será assegurar uma CNE viciada para o caso de 
vindo a ser ele o candidato da Frelimo poder ver manipulados os resultados que 
eventualmente não lhe sejam favoráveis.

Conjugando-se o que disse o Padre Filipe Couto (por sinal irmão do vice-minis-
tro das Finanças), quando citado por Tomás Vieira Mário, com a versão de que o 
“Grupo de Chissano” e o “Grupo de Guebuza” estão a digladiar-se, pode-se per-
ceber o nível da confrontação que está a decorrer no seio do Partido Frelimo, não 
ficando de fora também a hipótese do actual inquilino da Ponta Vermelha ainda 
vir a mudar a Constituição para impor a sua continuidade, sob alegação de que 
é essa a única solução para se salvar a confraria, de nada servindo hoje o “factor 
Renamo” para voltar a unir os desavindos.

A Assembleia da República, que chegou a agendar para esta sessão extraordiná-
ria que ainda decorre a possibilidade de ainda apreciar a revisão da Lei Eleitoral 
nos termos que a Renamo solicita com respeito pela paridade, poderá por tudo 
isto que dissemos até aqui acabar sem que haja entendimento entre o Governo e a 
Renamo ou mesmo sem que se debata a questão da “paridade” na CNE. 

Sabendo-se que na 14.a ronda ordinária e 15.a do “diálogo” com a Renamo o 
vice-ministro Gabriel Serafim Muthisse (da delegação governamental) cometeu a 
fífia de dizer que não adianta nada meterem a proposta de revisão da Lei Eleitoral 
na Assembleia da República, “porque não tem pernas para andar e por isso não 
passa”, está claro onde já chegámos.

E tendo em conta que a tensão política que se vive no País – nas duas vertentes: 
entre “grupos” da Frelimo e entre o Governo liderado por Guebuza e a Renamo – 
chegou onde chegou, tudo indica que se vai continuar a permitir que sobretudo na 
cidade de Maputo e na vizinha Matola o ambiente se agrave, podendo-se antever 
dias difíceis – mais ainda do que estes da insegurança que hoje se está a viver nos 
bairros periféricos da capital.

É pois hora, por tudo isto, que a sociedade civil comece a pensar mobilizar-se 
para exigir mudanças urgentes de comportamento na Frelimo e do Governo, para 
que os mesmos que ajudaram a libertar o País do colonialismo não se transfor-
mem em coveiros da pátria.

Os cidadãos não podem deixar-se dormir neste momento tão delicado! 
(Canal de Moçambique)
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Com Alexandria

AO BALCÃO DA CANTINA (31)

1. No passado sábado grupos 
autodeterminados de “vigilantes”, 
populares mobilizados para defesa 
diante do anunciado grupo G20, 
massacraram seis pessoas em Ma-
puto. Uma das vítimas foi o escultor 
Alexandria, homem a quem conhe-
ci e admirei, e a quem fiquei deve-
dor, agora irremediavelmente, da 
visita ao seu espaço para discutir-
mos o seu actual trabalho, um con-
vite seu várias vezes repetido nes-
tes últimos meses. A mágoa com a 
desgraça ocorrida é, se possível, au-
mentada pelo absurdo da situação.

Artista, jovem nos seus 35 anos, 
pai de família, homem pacífico, 
espírito complexo e inquieto a ex-
pressar-se na sua obra, mas também 
dono de um sorriso desarmante na 
sua candura, brotado nos intervalos 
dos seus debates internos, Alexan-
dria provinha de uma estirpe de ar-
tistas, filho e sobrinho, respectiva-
mente, dos reconhecidos escultores 
Simões e Govane, e também fami-
liar do renomado Pekiwa e ainda 
do precocemente falecido Cabaça. 
Assim sendo poder-se-á dizer que 
este atentado atingindo a sua linha-
gem fere o núcleo central da actual 
expressão escultórica no país, em 
particular a do Sul – e tão identitária 
tem ela sido no processo nacional. 

Admirado nacionalmente e já 
abrindo caminho para a interna-
cionalização do seu trabalho, Ale-
xandria articulou o seu trabalho 
com as perspectivas que vêm sen-
do desenvolvidas na sua geração, 
reconstruindo tradições, a técnica, 
a temática, a discursiva. Com par-
ticular enlevo recordo as reconfi-
gurações do tradicional pictórico 
das esculturas deste sul e, nestes 
últimos tempos, até a ideia da es-
cultura colectiva, e das mesclas de 
materiais, em particular da madei-
ra com o metal. Convivendo com 
o topo da sua geração, tanto dele 
albergado no Núcleo de Arte, teve 
ainda cruzamento de obras com 
Gonçalo Mabunda, porventura o 
escultor moçambicano de maior 
prestígio internacional actual. 

Acredito que é nas expressões ar-
tísticas que as sociedades transmi-
tem e reconfiguram o seu passado 
fazendo-o transitar até ao futuro, e a 
este constroem – muito mais do que 
em colectâneas de discursos ou em 
textos programáticos. Assim sendo, 
e por tudo o que venho afirmando, 
esta desgraça acontecida fere tam-
bém o núcleo desta geração de pro-

dutores de presentes a legar, de mo-
çambiques. Ou seja, fere o futuro.

Estamos habituados a que, por 
esse mundo e por toda a história, os 
artistas, inquietos, reconstrutores, 
inventores, nisso desobedientes, 
sejam cerceados e quantas vezes 
encerrados, pelos poderes, Esta-
dos e outros poderosos. Quantas 
vezes assim se tornando mártires, 
até exemplos para os seus povos 
ou mesmo, quando a tal lhes che-
ga a grandeza, para a humanidade. 
Mas não é este o caso, pois Ale-
xandria, o jovem Alexandria, foi 
martirizado, espancado, assassina-
do, desmembrado, pelo seu pró-
prio povo. E por nenhuma razão 
objectiva, apenas por uma enorme 
confusão. Que gigantesco absurdo.

2. Que sentido para tudo isto, 
para a morte de Alexandria, e para 
a morte de outros cidadãos apa-
nhados pela torrente da fúria dos 
auto-nomeados piquetes? Que nos 
últimos dias patrulham as áreas 
residenciais, temerosos do fami-
gerado grupo ladrões violadores 
sádicos, pedófilos e bissexuais, 
que anunciam a sua visita às zo-
nas e depois queimam com ferros 
de engomar as suas vítimas. Cor-
rem inúmeros rumores de crimes 
acontecidos, mas ainda não com-
provados. Boatos alimentados pela 
enorme criminalidade efectiva-
mente existente, a qual disparou 
este rizomático discurso popular e 
imediatas teorias da conspiração, 
que apontam responsáveis políti-
cos (do poder ou da oposição) e/ou 
policiais para os crimes acredita-
dos. Nisto o temor disseminou-se, 
anunciando-se pânico. E a “justiça 
popular” (re)instalou-se na cidade.

E certo que esta vaga de cren-
ças, práticas e rumores, indicia um 
caldeirão social fervilhante, uma 
gigantesca desconfiança nas ins-
tituições também, e um profundo 
mal estar popular. E, na base, uma 
enorme sensação de insegurança, 
de desconfiança face ao presente 
e ao futuro. A própria simbologia 
anunciada, este “passar a ferro” das 
vítimas, será matéria para as fáceis 
leituras metafóricas, a dizerem um 
povo a querer significar o facto de 
estar “espalmado”, “queimado”, 
devastado, por um real incerto e su-
pra-esmagador de tão duro que vai. 
E assim desumanizador, “coisifica-
dor” da vítima - pois apenas objec-
tos são passados a ferro, nisso des-
truidor das identidades individuais.

Tudo lembra a crença no “chu-

pa-sanguismo”, nos anos 1990s. E 
também, ainda que então alimen-
tada por alguns casos reais, liga-
dos a práticas feitícicas, a vaga de 
acusações de “tráfico de órgãos” 
na década passada. E se a crença 
no vampirismo não colheu grande 
impacto nas classes médias e nos 
palcos internacionais, já esta últi-
ma, pela sua parecença facial com 
as práticas da indústria médica, 
foi mais aceite, tanto no “cimen-
to” citadino como no estrangeiro 
– recordo ainda reportagens de jor-
nais portugueses e ainda a novela, 
que até chegou a ser premiada em 
Portugal, “Niassa” do jornalista 
Francisco Camacho, os discursos 
inebriados com o aparente exótico.

Também nesses casos as sim-
bologias presentes nas crenças 
apontavam para a “coisificação” 
(entenda-se, desumanização) das 
vítimas, espoliadas da sua energia 
vital, órgãos ou sangue, pelas prá-
ticas mercantis/canibais de quem 
tinha poder para o fazer, tal como 

agora o são da sua pele (queima-
da) e da sua sexualidade (violen-
tada). Isto é simpático nas leituras 
apressadas destes discursos sociais, 
mais nos “engajados” nas apa-
rentes “boas causas”. Que nisso 
reduzem estes discursos popula-
res a meras críticas aos poderes, 
aos poderosos que vitimizam, ex-
propriam. Convirá algum detalhe 
nestas análises, perceber que estas 
invectivas não são apenas contra 
os “outros”, pérfidos “xingondos”, 
mas muitas vezes são também di-
rigidas ao próximo mais próximo. 
O que deslegitima tais leituras mais 
superficiais, as da crítica ao poder.

3. Como pensar este horror ago-
ra acontecido, o dos linchamentos? 
Apelar a algo muito diverso do que 
tem vindo a ser corrente ouvir no 
quotidiano moçambicano, seja no 
“povo” seja na “classe média”, 
demasiado habituado à violência 
(veja-se como já é quase rotineira 
a recepção de notícias dos mortos 
causados pelas forças da Renamo), 

e também demasiado descrente na 
firmeza dos sistemas policiais e ju-
dicial. Convém recordar William 
Blackstone, o influente jurista e 
político britânico de XVIII: “mais 
vale que 10 culpados escapem do 
que um inocente sofra”. E asso-
ciemos isso ao que disse o soció-
logo alemão Max Weber, aquilo 
de que é o “Estado que detém o 
monopólio da violência legítima”. 
Sim, apesar de todos os defeitos 
que os Estados apresentam, das 
manipulações e apropriações que 
sofrem, mesmo em democracia.

E nesse sentido olhe-se esta 
“vigilância popular” não com 
uma simpatia compreensiva. Pois 
tentar compreender a acção so-
cial não é simpatizar com ela. 
E enfrentá-la. Compreendendo-
-a. Percebendo que os piquetes 
linchadores são o mal. Horrível.

Gritaram-no Alexandria e 
os outros falecidos. Gritemo-
-lo. (Canal de Moçambique)

Por: José Pimentel Teixeira (www.ma-schamba.com)
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Mais vinténs
Por: Ivone Soares*

Rabiscos da Soares

Enquanto o povo morria afoga-
do a Frelimo festejava os 70 anos 
do seu Presidente. Uma festa que 
mereceu uma transmissão em di-
recto na TVM, a nossa televisão 
pública. A pergunta que muitos 
fazem é:  Porquê não usaram 
aquele tempo de antena para fa-
zer dinheiro? A festa teria sido 
televisionada, mas pela publici-
dade seriam os mentores  cobra-
dos. Não é? Este assunto volta 
à ribalta porque, esta semana, 
o governo da Frelimo fez apro-
var um orçamento rectificativo 
para 2013. A questão das cheias 
e inundações havidas este ano, 
em Moçambique, foram o pre-
texto para a revisão orçamental.

Bom, isso foi interessante de se 
ouvir. Ao receber a dita proposta 
de Lei de Revisão do Orçamento 
do Estado para 2013, a Bancada 
do maior partido da oposição, Re-
namo, julgou que esta fosse recti-
ficar as gralhas constantes no pre-
térito orçamento que conduziram 
a reprovação do orçamento 2013.

Indigitada para apresentar a 
declaração de voto da Renamo, 
eu disse ontem na Assembleia 
da República que o Orçamen-
to Rectificativo 2013 estava 
longe de se traduzir em acções 
que irão resolver de uma vez 
por todas a problemática das 
cheias e inundações que muitos 
bairros, distritos e cidades des-
te país enfrentam ciclicamente.

É que o Orçamento Rectifica-
tivo que o Governo da Frelimo 
levou à Casa do Povo é na ver-
dade um novo orçamento do 
Estado para 2013. Sob capa de 
apresentar um Orçamento Pós-
-cheias, na verdade o que o Par-
lamento apreciou foi um ensaio 
de genética Mendeliana onde 
o elemento Orçamento Anu-
al passa a ocorrer duas vezes.

Como se justifica que a quatro 
meses do término do presente 
ano, o Governo pretenda atribuir 
nova verba até para instituições 
que não sofreram o impacto das 
cheias e inundações. Ou será que o 
Gabinete do senhor Primeiro-mi-
nistro, o Ministério da Defesa Na-
cional, ou o Ministério do Interior 
foram inundados pelas cheias?

Dirigindo-me ao senhor Pri-
meiro-ministro expliquei-o que 
Bancada da Renamo chumbou 

o orçamento pós-cheias porque 
tanto ele quanto os demais go-
vernantes não são vítimas das 
cheias, daí a Renamo recusar-se 
a compactuar com o mau uso 
que se faz dos fundos públicos.

Como é que um grupo parla-
mentar sério poderia aprovar um 
orçamento Rectificativo quando 
em Moçambique, o dinheiro do 
povo é mal usado pelo governo?

Quem não viu dirigentes a gas-
tarem combustível para sobrevo-
ar zonas afectadas pelas cheias 
como se as vitimas estivessem 
carentes de visitas? No lugar de 
levarem mantimentos, criarem 
novas zonas habitacionais com 
condições para as acomodar e 
infra-estruturas básicas para co-
meçar, muitos iam somente para 
sair na Tv (diz-se por todo lado).  
Quem não leu, viu ou ouviu as 
situações de desvio de donativos 
para as vítimas das cheias que fo-
ram denunciadas pela imprensa?

O governo que foi solicitar 
revisão do Orçamento  do Esta-
do para 2013, é o mesmo cujos 
dirigentes festejavam a grande 
os 70 anos do chefe de Estado, 
uma festa pomposa que  até teve 
transmissão em directo, enquan-
to o povo morria ou de fome ou 
afogado pelas cheias e inunda-
ções. Engraçado é vê-los, hoje, 
terminada a festa, a pedir que 
nós aprovemos um orçamento 
rectificativo. Querem mais di-
nheiro! E a Bancada da Renamo 
e a do MDM responderam: Não.

A Renamo disse não por ser 
uma Bancada idónea que repre-
senta um partido responsável. 
Um Partido que conhece e vive o 
sofrimento do povo. Daí que, sob 
comando do Presidente Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama, os 
membros da Bancada da Resis-
tência Nacional Moçambicana 
não permitirão jamais que o di-
nheiro dos moçambicanos sirva 
os interesses de meia dúzia de 
famílias dos ditos camaradas.

Que fique claro que a Bancada 
Parlamentar da Renamo votou 
contra a proposta de Orçamento 
Rectificativo 2013 por verificar 
que ela só vinha para aliviar to-
dos os gastos exorbitantes feitos 
pelo Governo da Frelimo em 
acções que em nada melhoram 
a vida dos moçambicanos. As 

crianças continuarão a estudar 
sentadas (ad infinitum) no chão.

Os moçambicanos continu-
arão a pagar impostos, mas a 
viverem em ruas cheias de lixo, 
em bairros cheios de mosquitos 
causadores da malária, sem hos-
pitais apetrechados, sem pessoal 
de saúde motivado, com salá-
rios que deixam a desejar, bair-
ros sem iluminação pública e 
sem qualquer protecção policial.

Foi a a coerência da Bancada 

Parlamentar da Renamo que a 
impediu de aprovar um docu-
mento despesista, incongruente 
e que visa atribuir mais meios 
bélicos às forças policiais ao 
serviço da Frelimo, meios esses 
muitas vezes usados para repri-
mir e oprimir aos moçambicanos, 
no lugar de combater o crime.

As armas que o Governo ad-
quire não servem para acabar 
com os engomadores que causam 
terror e pânico nos bairros, nem 

serve para combater o crime or-
ganizado, a onda de sequestros, 
o narcotráfico e a corrupção, so-
mente para aumentar espiões, 
comprar chambocos e camiões 
de guerra usados para impedir 
qualquer manifestação, um Di-
reito Constitucional. Enfim...

*Comunicóloga, Deputada da 
Assembleia da República pela 
Bancada Parlamentar da Re-
namo. (Canal de Moçambique)
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A “Crise” do «Modelo Vestefaliano», o 
Desaparecimento do Estado-Nação e 
o Mundo Global “Utópico”  

Por: Hamilton S. S. De Carvalho – Professor Universitário & Doutorando em Direito pela FDUAL – PT

As origens do sistema moder-
no de Estado-Nação remontam 
aos desenvolvimentos políticos 
do século XVII na Europa. Em 
1648, a Paz de Vestefália institui 
fim a uma série de guerras re-
ligiosas entre as principais po-
tências europeias a seguir à Re-
forma Protestante. Baseando-se 
nos princípios de soberania e 
territorialidade recentemente 
formulados, o modelo que se 
seguiu, de Estados independen-
tes e impessoais, desafiava o 
mosaico medieval de pequenas 
estruturas politicamente orga-
nizadas em que o poder ten-
dia a ter uma focagem local e 
pessoal, embora continuasse a 
estar subordinado a uma auto-
ridade imperial mais alargada. 
De maneira menos simplifi-
cada, alguns autores expõem 
com inteligência a complexi-
dade das dimensões presentes 
na representação do fenómeno 
“Vestefália” e a multiplicidade 
de significados que ele encerra. 

Um bom exemplo dessa abor-
dagem é nos concedida pelo 
nosso homólogo Jurista norte-
-americano RICHARD FALK – 
quem o professor, LUIS MOITA 
(de que compactuo) fez questão 
de citar: “O termo “Vestefália” 
é usado para representar um 
acontecimento, uma ideia, um 
processo e uma lista normativa. 
Como acontecimento, Vestefá-
lia refere-se às negociações do 
processo de Paz que pôs fim à 
Guerra dos 30 anos (1618-1648) 
e estabelece a estrutura de po-
der mundial que, com algumas 
alterações, se mantém até hoje. 
Como ideia, Vestefália refere-
-se a um regime estatocêntrico 
de ordem mundial, baseado na 

plena participação de membros, 
reservada exclusivamente a Es-
tados soberanos territorializa-
dos. Como processo, Vestefália 
identifica-se com a alteração 
do carácter do Estado e da po-
lítica ao longo dos últimos 350 
anos, desde a negociação dos 
tratados, passando pelo colo-
nialismo e a descolonização, as 
armas de destruição maciça, o 
estabelecimento de instituições 
internacionais, o nascimento de 
poderes comerciais globais e a 
emergência da sociedade civil 
mundial. Como lista normativa, 
Vestefália refere-se aos pontos 
fortes e pontos fracos, ditados 
por circunstâncias históricas, 
de soberania baseada neste 
sistema, protegendo Estados 
opressores das suas responsa-
bilidades e expondo Estados 
fracos e com dificuldades eco-
nómicas a uma intervenção e 
a graves privações materiais.”

Por mais respeitáveis e mais 
fundamentados que sejam es-
tes pontos de vista, a verdade 
é que eles se colocam no in-
terior de um vasto consenso 
formado entre os estudiosos 
de Relações Internacionais. 
Há porém a convicção de que 
semelhante consenso é, pelo 
menos, discutível, podendo 
mesmo afirmar-se que o evento 
de Vestefália é talvez “um dos 
mais distorcidos por aqueles 
que estudam o «internacional»” 

Daí a vantagem de ser subme-
tido a uma análise crítica. Ante-
cipando as conclusões, defende-
mos que não parece adequado 
fazer remontar aos Tratados de 
Vestefália a origem do Estado 
Moderno ou do Estado-Nação 
e que, em consequência, deve-

ria ser abandonada a expressão 
“Estado vestefaliano”. Para 
tanto vale a pena acentuar que 
(no entendimento do eminente 
professor), Vestefália não inau-
gurou o conceito de soberania; 
que Vestefália não representou 
a origem do Estado nacional 
territorializado; que será prova-
velmente abusivo afirmar que 
os Tratados de 1648 fundaram 
o moderno sistema europeu de 
Estados-Nações. Porquanto, vai 
mais longe o autor em discussão 
ao admitir que “a análise destes 
pontos vai-nos obrigar a carac-
terizar brevemente a Guerra dos 
30 anos e os Tratados que lhe pu-
seram termo, bem como as con-
sequências daí resultantes para 
o desenho político da Europa.” 

Por seu turno, e para autores 
como DAVID HELD, entende 
este especialista em Ciência 
Política que as áreas territo-
riais unificadas constituíram a 
fundação do sistema secular e 
nacional de poder político da 
modernidade. Para o especia-
lista supra, apresenta sua tese 
mais elucidativa traduzida na 
ideia de que o modelo veste-
faliano continha os seguintes 
pontos altamente essenciais: 
(i) o mundo consiste, e está di-
vidido, em Estados territoriais 
soberanos que não reconhecem 
uma autoridade superior; (ii) os 
processos de legislação, a reso-
lução de disputas e a aplicação 
da lei ficam largamente na mão 
dos Estados individuais; (iii) o 
Direito Internacional é orien-
tado para o estabelecimento de 
regras mínimas de coexistência; 
(iv) a criação de relações dura-
douras é uma aspiração, mas 
apenas até ao ponto em que per-

mitir responder aos objetivos da 
Nação; (v) a responsabilidade 
por atos incorretos de violação 
de fronteiras é um «assunto pri-
vado» que só diz respeito àque-
les que são afetados; (vi) todas 
as Nações são consideradas 
iguais perante a Lei, mas as nor-
mas legais não levam em conta 
as assimetrias de poder; (vii) as 
diferenças entre as Nações são 
frequentemente estabelecidas 
pela força; (viii) o princípio do 
poder efetivo exerce uma influ-
ência controladora. Praticamen-
te não existem obstáculos legais 
para contornar o recurso à for-
ça; (ivv) os padrões legais inter-
nacionais oferecem apenas uma 
proteção mínima; (vv) a priori-
dade coletiva de todas as nações 
deverá ser minimizar os impe-
dimentos à liberdade da Nação. 

No estágio hodierno, na dúvi-
da sobre o desaparecimento do 
Estado-Nação, aponta-se como 
nova dimensão que dão respal-
do as avultadas inquietações, 
para uma globalização política 
e governação global. Alguns 
investigadores do fenómeno 
da globalização acreditam que 
a globalização política poderia 
facilitar a emergência de forças 
sociais democráticas transnacio-
nais na próspera esfera da socie-
dade civil global. Prevendo que 
os direitos democráticos aca-
barão por se desligar da estrei-
ta ligação que mantêm com as 
discretas unidades territoriais, 
estas vozes otimistas antecipam 
a criação de uma estrutura de 
governação global baseada em 
ideais cosmopolitas ocidentais, 
acordos legais internacionais e 
uma rede de ligações em expan-
são entre diversas organizações 

governamentais e não-governa-
mentais. Se tal se concretizasse 
estar-se-ia diante da emergência 
de uma democracia cosmopoli-
ta ou seja, o resultado serviria 
de base a uma pluralidade de 
identidades florescendo dentro 
de uma estrutura de tolerância 
e responsabilidade recíprocas. 

Neste sentido, e de acordo 
com DAVID HELD, um dos 
que se destaca como o princi-
pal defensor desta perspetiva, a 
democracia cosmopolita do fu-
turo iria conter as seguintes ca-
racterísticas políticas e que lhe 
seria intimamente intrínseca: (i) 
um parlamento global ligado às 
regiões, aos Estados e às loca-
lidades; (ii) uma nova Carta de 
Direitos e Deveres agregada aos 
diferentes domínios de poder 
político, social e económico; 
(iii) a separação formal dos in-
teresses políticos e económicos; 
(iv) um sistema legal global in-
terligado com mecanismos de 
implementação, do âmbito local 
para o global. Contudo, e como 
se é de esperar, há comentado-
res menos otimistas que che-
gam mesmo a desafiar a ideia 
de que a globalização política 
se encaminha para a democra-
cia cosmopolita. Modesta parte 
das críticas resume-se ao facto 
de esta perspetiva enveredar por 
um idealismo abstrato que ex-
clui os desenvolvimentos polí-
ticos-atuais ao nível da política 
pública. Remete-se, assim, para 
ideia da dimensão cultural da 
globalização. Tema que corre os 
nossos dias, de magnitude per-
tinente para a solidificação do 
“novo” Direitos Humanos e que 
sera oportunamente, descortina-
do. (Canal de Moçambique)
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O povo é órfão da nação
Por: Adelino Timóteo

Caro confrade Marcelino dos 
Santos,

Lembro-me com saudades 
do ano 1984, de uma operação 
de trabalho voluntário com que 
se abriu uma vala desde a Cho-
ta até ao Macurungo, por onde 
passaria a conduta adutora, para 
abastecimento de água ao Macu-
rungo. E nas torneiras saiu muita 
ferrugem, uma mistela pestilenta 
de gatos e ratos mortos, Marce-
lino dos Santos, que a nós nos 
comoveu, depois de quase uma 
década, sem tomarmos banho de 
chuveiro, desde que a água tinha 
se esquecido de subir pelos ca-
nos dos prédios, diria talvez sau-
dosistas dos coloniais tempos.

Lembro-me também que na-
quele domingo da jornada ao 
tórrido sol de verão, lá estives-
te a dirigir o povo e mandaste 
buscar uma tonelada de laranja 
da ‘Hortofrutícola’, aquela doce 
laranja de exportação “Made 
in Moçambique”, sem caro-
ço, e que hoje não há. Foi ela 
distribuída de borla ao povo.

Lembro-me ainda, Marcelino 
dos Santos, de te ver arreliado 
quando descobriste que um teu 
motorista pegou no Volvo que te 
foi afecto, para fazer pose, como 
que para chamar a atenção a si, 
enquanto tu é que eras o dirigen-
te, e lá, com a frontalidade que 
te é peculiar, o advertiste pu-
blicamente: “Eh motorista, não 
brinca com o carro do povo!”

A propósito, Marcelino dos 
Santos, vi não faz muito tem-
po a dizeres que com a ascen-
são deste presidente, o poder 
voltou ao povo. Marcelino dos 
Santos, o poder voltou para o 
povo, mas a semana passada, 
quando foi da ida a Quelimane 
deste presidente da República 
que torna o povo órfão da na-
ção, lá foram os helicópteros 
entendidos na brincadeira com 
o dinheiro do povo que ficaram 
muitos dias parados na pista, 

a brincarem à cabra-cega com 
os passarinhos de Quelimane.

Marcelino dos Santos, o poder 
voltou para o povo, mas o povo 
continua descalço, as crianças 
continuam andrajosas, ranho-
sas e parte do dinheiro que lhes 
poderia ser destinado para lhes 
tirar do sufoco foi esbanjado 
na pista do Aeroporto de Que-
limane, a entreter passarinhos.

Marcelino dos Santos, o poder 
regressou ao povo, mas enquan-
to oito milhões de filhos desta 
terra não tem o que comer, os 
helicópteros que fazem gincanas 
e maiores brincadeiras que o teu 
motorista da Beira, lá para os 
tempos em que eras aqui o Mi-
nistro Residente, têm o pendor 
de comerem mais dólares que 
faltam ao povo que está no poder.

Marcelino dos Santos, eu que 
te conheço e ouvi-te chamar a 
atenção ao motorista para não 
brincar com o carro, como a 
Frelimo que és, peço-te para 
reflectires nesta de helicópteros 
parados por muitos dias na pista 
do Aeroporto de Quelimane, à 
custa do muito dinheiro saque-
ado ao bolso do povo que con-
tinua de ventre inchado, o povo 
que está no poder e nem sequer 
dinheiro tem para tomar chá, não 
tem dinheiro para o rancho de 
um mês, algum indigente e vira-
-lata que não tem o que comer 
hoje e não tem tecto onde morar.

Marcelino dos Santos, tu que 
tens apetência para o socialis-
mo, pede aos teus camaradas 
para não se enriquecerem so-
zinhos, porque o povo que está 
no poder também tem direito 
à riqueza, mas em vez disso 
assiste-os o ‘direito’ de cami-
nharem descalços enquanto a 
sua riqueza é esbanjada no ar, e 
são cada vez mais impotentes e 
de ventres proeminentes, ansio-
sos em necessidades primárias.

Marcelino dos Santos, o povo 
está no poder, mas é reprimi-

do quando fala, o povo está 
no poder mas se inventou um 
bando de quarenta escuteiros 
que não admite que falemos 
contra a campanha nacional de 
esbanjamento, que falemos da 
riqueza ilícita dos camaradas.

Lilinho Micaia, tu que há mui-
to pouco disseste que pensas que 
o socialismo moderno é o porta-
-estandarte para solucionar os 
desequilíbrios diz aos camaradas 
que um factor certo para que o 
povo não continue descalço e 
para que as mamanas do povo não 
continuem com capulanas rotas 
seria equilibrar as aspirações ca-
pitalistas deles que contrastam, 
em muito, com os seus discursos 
de redução da pobreza absoluta.

Marcelino dos Santos, eu 
até concordo com algumas 
das tuas ideias. Pouquíssimas.

Marcelino dos Santos, no que 
discordo, paremos um segundo: 
a Frelimo continua sem infor-
mar ao povo que agora está no 
poder do motivo por que matou 
Lázaro Nkavandame, Gwenjere, 
Joana Semião depois da inde-
pendência, sem sequer nenhum 
julgamento. Agora que o povo 
está no poder e apto a entender 
bem as coisas, Marcelino dos 
Santos, vejo-te renitente a mes-
ma, a preferir guardar ao povo 
que está no poder o silêncio 
desta acção realizada contra os 
filhos do povo que está no poder.

Marcelino dos Santos, vê essa 
vergonha, dizes que não te ar-
rependes dessa acção, mas um 
documento datado de 28/7/69, 
pode-se encontrá-lo na Torre de 
Tombo, em Portugal, prenuncia 
a morte de Simango, de que, nas 
divergências antagónicas den-
tro da Frelimo, e à luz do pro-
tagonismo russo-chinês nesta 
corporação,  a Rússia que tanto 
veneras e te apoiava cobrava-te a 
moeda de troca: “eliminação fí-
sica” de Simango. Desde já pos-
so compreender o teu silêncio. E 

a primeira vez que vi chorar um 
homem adulto foi quando chora-
vas copiosamente Samora no dia 
19 de Outubro de 1986. Nesta 
África onde reza o tabu os ho-
mens não choram, lamento que 
ainda hoje não choras o Siman-
go. A mentira serve para a re-
conciliação com a verdade com 
a qual na Frelimo não se pactua.

Marcelino dos Santos, muitos 
dos que te ajudaram a construir a 
mentira com que forjaste os “rea-
cionários” na memória colectiva 
do povo continuam mergulhados 
nesta mentira que os encapuza 
desde a ponta dos dedos dos pés 
até à raiz dos cabelos, pelos lá-
bios mordidos de arrependimen-
to e desencanto, também clamam 
por sair do castelo da mentira 
em que se veem enredados.

O único fim da mentira de 
que claramente já não acredi-
tas serve para a sobrevivência 
tua e a de muitos dos teus ca-
maradas, empenhados em mul-
tiplicar  carros, mansões, na 
mesma velocidade com que em 
seus discursos vazios têm pai-
xão por um povo empobrecido.

Marcelino dos Santos, e há 
mais. Lendo-te hoje o poema 
“Sonho da Mãe Negra”, com a 
mesma esperança que nutro no 
socialismo moderno, com a mes-
ma esperança que nutriste pelos 
mundos maravilhosos que a mãe 
negra sonha poder constituir re-
alidade, com o filho a quem ela 
manda ir à escola, à escola onde 
estudam os homens mas depois 
não encontram trabalho se não 
exibem o cartão vermelho, Mar-
celino dos Santos posso extrair 
a razão porquê não estás feliz e 
porquê não sabes em quem vo-
tarás em 2014. Posso compreen-
der-te, porque também o povo 
acordou do sono, desta mentira 
que dura desde 1975, com es-
tes homens novos que hoje são 
velhos e que pensam cada vez 
mais em seus insaciáveis e in-

sondáveis umbigos, enquanto 
o povo está à fome e as crian-
ças andrajosas e descalças, pe-
las estradas, pedem que se lhes 
ofereça uma moeda ou se lhes 
permita limpar o carro do novo 
rico ao preço de uma refeição de 
dez meticais no Dumba Nengue.

Marcelino dos Santos, en-
quanto pensas em quem votar 
neste 2013 e em 2014, alguns há 
cada vez mais empenhados em 
tapar o sol com a peneira, empe-
nhados em manter um povo na 
cegueira a que ele próprio enxer-
gou, com a mentira da paz que 
não nos garantem, com a men-
tira da unidade nacional que só 
há lá onde se celebram negócios 
chorudos entre os camaradas. 

É isso, meu velho camara-
da Marcelino dos Santos, as 
mentiras, com os pés de barro 
de que se nutrem, já não garan-
tem a felicidade nem esperança 
ao povo. Escangalham a feli-
cidade do povo. Já não garan-
tem o presente nem o futuro.

Numa verdadeira nação a po-
pulação compartilha o mesmo 
espaço físico, as mesmas institui-
ções, os direitos são garantidos a 
todos, as responsabilidades dos 
governantes é-lhes outorgada 
por contrato social. Nesta socie-
dade há os que têm mais direitos 
que os outros, há deficiência do 
Estado de cumprir com as suas 
responsabilidades. Há uns que 
nesta nação ficam de fora, exclu-
ídos por obstáculos burocráticos, 
não têm Bilhete de Identidade, 
Cartão de Eleitor, e no desequi-
líbrio entre os actores sociais e 
dirigentes políticos, os primei-
ros são esmagados por esses.

E é tudo, meu velho camara-
da e confrade: o saco vazio não 
fica em pé, a mentira não en-
che a barriga do povo e no na-
vio que se afunda os ratos são 
os primeiros a abandonarem-
-no. (Canal de Moçambique)

“Vocês são um povo que sabe o que quer e como quer. E eu sei que vocês querem 
ser felizes” –  Samora Machel

Marcelino dos Santos, enquanto pensas em quem votar neste 2013 e em 2014, alguns há cada vez mais empenhados 
em tapar o sol com a peneira, empenhados em manter um povo na cegueira, com a mentira da paz que não nos 

garantem, com a mentira da unidade nacional que só há lá onde se celebram negócios chorudos entre os camaradas.
(…) E é tudo, meu velho camarada e confrade: o saco vazio não fica em pé, a mentira não enche a barriga do povo 

e no navio que se afunda os ratos são os primeiros a abandonarem-no.
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Centrais

  Cláudio Saúte

Pouco mais de sessenta or-
ganizações da sociedade civil 
de três países diferentes - Mo-
çambique, Brasil e Japão - entre 
ambientalistas, camponeses e 
defensoras de boa governação 
- juntaram-se semana passa-
da na cidade de Maputo, na 1ª 
Conferência Triangular dos Po-
vos para repudiar o programa 
ProSavana, que será implantado 
em 14 distritos nas províncias 
de Niassa, Nampula e Zam-
bézia, no Corredor de Nacala.

Porquê tanto repúdio a um 

Nampula é a província onde 
grande parte do território será 
palco da implementação do 
ProSavana. A representante 
da Plataforma das Organiza-
ções da Sociedade Civil desta 
província, Marlene Julane, diz 
que os camponeses das zonas 
abrangidas pelo projecto Pro-
Savana vivem num ambiente de 
incertezas, sem saber o que lhes 
pode acontecer no dia seguinte. 

“O Prosava não tem clare-
za do que vai acontecer. Te-

programa que é apresenta-
do pelos Governos dos três 
países como visando o de-
senvolvimento para todos? 

Os movimentos da Socie-
dade Civil, alegam que o Pro-
Savana, vem destruir a agri-
cultura moçambicana. Do 
Brasil, chegam experiências 
do Mato Grosso, onde mais 
de três milhões de agricultores 
familiares e de pequena escala 
perderam suas terras. Actual-
mente, fazem machambas nas 
bermas das estradas ou traba-
lham em terras de terceiros.      

O presidente da União Na-

mos que nos preparar para não 
sermos acolhidos de surpresa 
no futuro. Não queremos ini-
bir o programa. Desde que vá 
ao encontro da nossa realida-
de como camponeses”, afirma 
Julane revelando falta de in-
formação para as populações. 

Por sua vez, Calisto Ribei-
ro, da Organização Rural de 
Ajuda Mútua (ORAM), em 
Nampula, diz que as iniciativas 
do desenvolvimento são bem-
-vindas desde que não sejam 

cional de Camponeses (UNAC) 
de Moçambique, Augusto 
Mapigo, diz que o progra-
ma Pro-Savana terá impac-
tos negativos irreversíveis 
para as famílias camponesas. 

Como consequências ime-
diatas, aponta o surgimento 
de famílias e comunidades 
sem terra em Moçambique, 
resultado da expropriação de 
terras pelos grandes produto-
res integrados no ProSavana.

Noutra dimensão, Mapigo 
fala de previsão de convulsões 
sociais e conflitos sócio-am-
bientais nas comunidades ao 

para prejudicar os cidadãos.
“O processo não é transpa-

rente. Há falta de informação 
e não abrange toda a base. Não 
há consulta. De Nacala à Cuam-
ba, é raro percorrer 5 quiló-
metros sem apanhar uma casa, 
machamba ou floresta sagrada 
das comunidades”, afirmou.

“Estamos dentro de um ter-
ritório coberto pelo Prosa-
vana. Não se pode envolver 
num projecto de qual não está 
informado”, disse Ribeiro.

longo do Corredor de Nacala; 
“Nós camponeses, famílias 

das comunidades do Corre-
dor de Nacala, organizações 
religiosas e da sociedade civil 
nacionais e signatárias des-
ta carta aberta, manifestamos 
a nossa indignação e repúdio 
contra a forma como o ProSa-
vana foi concebido”, disse o 
presidente da UNAC em re-
presentação dos milhões de 
camponeses moçambicanos.

A destruição do sistema de 
produção das famílias campo-
nesas; o aumento de corrupção 
e conflito de interesse; poluição 

dos ecossistemas, solos e recur-
sos hídricos como resultado do 
uso excessivo e descontrolado 
de pesticidas, fertilizantes quí-
micos e agro-tóxicos são pro-
blemas que a sociedade civil 
teme que sejam trazidos pelo 
programa que é apresentado 
pelos Governos de Moçam-
bique, Brasil e Japão, como 
sendo de “desenvolvimento”.

O Presidente da UNAC faz 
apelo directo ao presidente da 
República, Armando Guebuza, 
para na qualidade de mandatá-
rio legítimo do povo moçam-
bicano, travar este programa.

Porquê a sociedade civil odeia 
o ProSavana?  

O medo de quem vive na zona 
abrangida pelo ProSavana
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Numa entrevista por ocasião 
da celebração dos 106 anos 
da Cidade da Beira, efeméri-
de que se assiná-la no dia 20 
do corrente mês de Agosto, o 
presidente do município, en-
genheiro Daviz Simango, pas-
sou em revista as suas acções 
ao longo dos cinco anos deste 
seu mandato (2008-2013). Não 
deixou, porém, de se referir aos 
aspectos que marcaram os últi-
mos doze meses da edilidade.

Daviz Simango que está no 
seu segundo mandato como 
presidente do Conselho Muni-
cipal da Beira, salientou que 
neste mandato (2008-2013) 
teve de funcionar sem nenhu-
ma bancada na Assembleia 
Municipal, por um lado e, por 
outro lado, teve de enfren-
tar “bancadas nervosas”, dos 
dois tradicionais partidos (Re-
namo e Frelimo), ambos “da 
oposição, contra a Presidên-
cia do Conselho Municipal”. 

Referindo-se à oposição na 
Assembleia Municipal “que 
tudo fez para obstruir as ini-
ciativas pelo desenvolvimen-
to da Beira”, Daviz Simango 
disse: “Já se pode imaginar os 
seus discursos e posicionamen-
tos no decurso do mandato”.

Para o Edil da Beira, “o cú-
mulo da situação foi a atitude 
do Tribunal Judicial de Sofala” 
no que se refere aos edifícios 
onde funcionavam as sedes dos 
bairros, ou seja, os pilares do 

sistema administrativo da Cida-
de. Recordou que por ordem do 
tribunal os edifícios das sedes 
dos bairros foram entregues ao 
Partido Frelimo que governou 
a cidade desde a Independência 
Nacional até que Daviz Siman-
go venceu as primeiras eleições 
autárquicas a que concorreu. 

Estando agora no seu se-
gundo turno, Daviz Simango 
recorda que esse episódio das 
sedes, “trouxe-nos o desafio de 
seguirmos com determinação”. 

“O Município ficou despro-
vido de edifícios onde fun-
cionavam os polos da rede de 
administração da cidade e en-
tre funcionarmos ao relento e 
cortarmos alguns outros inves-
timentos previstos para se dar 
lugar à construção das novas 
sedes dos Bairros, tivemos 
de avançar sem vacilarmos. 
A nossa resposta foi: primei-
ro, tudo fazermos, e fizemos, 
para evitar o derramamento de 
sangue e a violência. Os mu-
nícipes estavam indignados 
e tivemos de fazer tudo para 
evitar que da indignação re-
sultasse violência. A violência 
de certo modo iria desenco-
rajar o investimento na urbe. 
Optamos por levar a efeito a 
construção, de raiz, das novas 
sedes dos Bairros. Hoje a cida-
de dispõe de sedes novas, edi-
fícios simples mas funcionais, 
com condições para a adminis-
tração da cidade funcionar.”

“Promovemos muito inves-
timento. Daí que se nota a ex-
plosão de vários investimentos 
na Beira. Surgiram muitas em-
presas. A zona franca industrial 
avançou. Aumentou o parque 
imobiliário. Estabelecemos 
contactos dentro e fora do país 
com o objectivo de impulsio-
nar o investimento nesta urbe 
e paralelamente a este traba-
lho foram feitas negociações 
com as donas das machambas 
por forma a viabilizar os in-

vestimentos, principalmente 
na zona industrial”, disse Da-
viz Simango a propósito do 
“boom” de desenvolvimento 
que voltou a colocar a Beira 
na mira dos investidores. Uma 
actividade comercial agressiva 
que hoje existe na Beira con-
trasta com o período de de-
pressão económica e de total 
letargia a que a capital da pro-
víncia de Sofala esteve sujeita 
durante mais de três décadas.

No mesmo âmbito deste de-

senvolvimento que a Beira está 
agora a conhecer, em 2012 foi 
garantida a construção de ca-
sas melhoradas/convencionais 
nos Bairros da Chota, pela 
BI-WORLD, e Ndunda, pela 
SOGECOA, em substituição 
das anteriores que estavam nas 
zonas abrangidas pelos novos 
investimentos, adiantou ainda 
o presidente Daviz Simango.

Estes resultados e outros 

O Presidente do Conselho Municipal da Beira (CMB), Daviz Simango disse ao “BEIRA – BALANÇO 
NO 1060 ANIVERSÁRIO”, que cumpriu com o seu programa de governação inserido no manifesto eleitoral 
de 2008. “O nosso programa de governação está cumprido ou com obras já iniciadas e em curso, muito 

antes de terminar o ano consignado a eleições municipais”.
“A Beira”, segundo o presidente do Conselho Municipal, “precisa de muito mais obras e progresso, o 

que é natural num processo de construção duma sociedade”, mas assegurou que “outras obras 
irão continuar, afinal como é típico do processo negocial”.

“A Cidade progrediu bastante mas precisa de mais obras” – Daviz Simango em entrevista ao 
Suplemento Comercial do Conselho Municipal da Beira, no Canal de Moçambique 
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surgem à luz de várias acções 
desenvolvidas pelo Conselho 
Municipal da Beira (CMB) 
na perspectiva de tirar a Bei-
ra da depressão. Por exemplo, 
só em 2012 foram atendidos 
1201 munícipes, dos quais 976 
cidadãos nacionais e 225 de 
nacionalidade estrangeira que 
avançaram diferentes preocu-
pações e sugestões. Desses 237 
foram recebidos em audiência 
pelo Exmo. Senhor Presiden-
te do CMB, no seu gabinete 
de trabalho. Estes cidadãos 
tinham como preocupação: 

• Pedido de emprego;
• Pedido de apoio social;
• Reclamação de multas;
• Conflitos de terra;
• Pedido de inclusão de ater-

ro e nivelamento das ruas nas 
respectivas zonas; 

• Pedido de abertura de al-
guns canais/valas assoreadas 
para permitir a rápida circu-
lação de águas no período de 
chuvas;

• Pedidos de esclarecimento 
de ocupação de parcelas/ma-
chambas pelos investidores na-
cionais e estrangeiros na zona 
industrial;

• Apresentação de sugestões 
com vista a melhoria de presta-
ção de serviços municipais;

• Apresentação de reclama-
ção de um suposto mau desem-
penho de alguns sectores desta 
edilidade, e

• Apresentação de propostas 
de investimento nesta urbe.

“Das preocupações acima 
referidas, atendi e resolvi di-
rectamente muitas delas. Ou-
tras, canalizei-as às respectivas 

Vereações/Sectores com vista 
a garantir os devidos esclare-
cimentos e consequentes solu-
ções. Tudo isso obrigou, só no 
ano transacto, à realização de 
197 trabalhos de campo com 
envolvimento dos respectivos 
sectores, além de contar com a 
minha própria presença no ter-
reno, o que serviu para tomar 
medidas tendentes a solucionar 
os problemas apresentados”, 
explicou o presidente Daviz Si-
mango, que é candidato à sua 
própria sucessão nas eleições 
já marcadas para 20 de Novem-
bro do corrente ano de 2013.

Foi possível ao Conselho Mu-
nicipal da Beira, pela primeira 
vez, aterrar e terraplanar parte 
considerável das ruas da cida-
de, construir estradas novas, 
em pavê (bloquinhos de cimen-
to), como são os casos da Rua 
33 e da Chota. Tendo em conta 
que o nível freático da cidade 
é alto e a Beira está construída  
sobre pântanos aterrados, estas 
obras acabam por ser obras de 
grande engenharia. A urbe está 
sujeita pela natureza a este tipo 
de dificuldades que obrigam a 
grande esforço, que está mes-
mo assim a ser empreendido.

Neste momento a edilida-
de está a avançar com a re-
paração da Avenida Daniel 
Napatina, no Maquinino, que 
é uma zona de grande afluên-
cia de munícipes e visitantes. 

O Conselho Municipal está 
ainda a intervir na escarifica-
ção do piso e assegurar desta 
forma a transitabilidade com 
qualidade, de estradas como 
a Avenida do Centro Comer-
cial, Avenida Mártires da Re-
volução, Avenida das FPLM, 

cujas obras vão ainda decor-
rer este ano, como garante o 
presidente Daviz Simango.

Noutra passagem o presi-
dente Daviz Simango refere 
também que a edilidade avan-
çou noutras áreas: “Conse-
guimos erguer três mercados; 
um edifício para as Finanças, 
na Manga; Centros de saú-
de no âmbito do pragama de 
luta contra a violência do-
méstica baseado no género”. 

“Temos também o edifí-
cio da Assembleia Muni-
cipal, uma construção de 
raiz que está em obras.” 

“Reabilitámos e moderni-
zamos o edifício da Direcção 
das Finanças do CMB, para 
além de termos construído as 
sedes dos bairros por sinal com 
maior mobilidade e facilidades 
para jovens, pois dispõem de 
internet e de salas para acti-
vidades juvenis e recreativas, 
além de que contamos com 
serviços de transmissão tele-
visiva, com écrans gigantes”, 
afirmou o presidente do CMB.

“O Conselho Municipal con-
seguiu ainda construir vários 
balneários públicos. Mantém 
agora a cidade limpa, o que 
de certo modo impulsiona a 
ausência de cólera. A Beira 
era por definição uma cidade 
de maus cheiros e de fisca-
lismo à céu aberto, mas hoje 
essa má fama passou.”  “Está 
em processo a construção 
de um balneário na Munha-
va, o qual estará sob a ges-
tão das comunidades locais.”

Com ar visivelmente fe-
liz, Daviz Simango recorda 
outras iniciativas que reputa 
como bem sucedidas. “Reas-

sentamos muitas famílias na 
Chota e Mungassa, com ca-
sas construídas em parceria 
com privados, num total de 
60 casas, o que é muito bom.”

“Com fundos da União Eu-
ropeia foi possível termos a 
reabilitação da rede do sanea-
mento da Beira, a construção 
duma Estacão de Tratamento 
de Águas Residuais, para além 
de reabilitação das estações 
elevatórias e de bombagem.” 

“Fizemos vários trabalhos de 
protecção costeira e há pouco 
concluímos as obras de cons-
trução dum esporão na Ponta-
-gêa (antiga Praia dos Pinhei-
ros) e o muro de retenção na 
praia nova, cujo financiamen-
to é da Cooperação Suíça.” 

“Já que nos resta relativa-
mente algum tempo queremos 
iniciar com obras de construção 
do Estádio Municipal, o que 
vai consolidar a prática de des-
porto e complementar os esfor-
ços que temos colocado à dis-
posição e ao serviço de vários 
clubes. O estádio terá também 
a componente comercial para 
viabilizarmos a sua manuten-
ção”, afirmou o edil beirense.

Outro feito do CMB também 
salientado pelo engenheiro Da-
viz Simango, “foi a abertura 
de várias valas da cidade, um 
importante sistema de drena-
gem, vital para que a Beira 
deixe de ficar submersa como 
acontecia sempre que chovia 
torrencialmente.” “As intensas 
chuvas que caíram este ano 
mostra bem a importância des-
sa iniciativa estruturante. Este 
ano as enxurradas encontraram 
o sistema de escoamento das 
águas operacional o que redu-
ziu o nível de inundações. Isto 
mesmo com nível de precipita-
ção anormal, a que a cidade foi 
sujeita nesta época chuvosa”.

O presidente Daviz Simango 
salienta, entretanto, que “o que 
possibilitou o cumprimento 
das metas e os feitos alcança-
dos pela edilidade são, de uma 
forma geral, os vários equipa-
mentos pesados como moto-
niveladoras, pás carregadoras, 
cilindros e camiões adquiridos 
para a recolha de resíduos só-
lidos, ambulâncias, viaturas 
de apoio, como os de serviços 
sociais, funerários e outros”. 

“Com tudo isto aumentámos a 
capacidade de resposta do Con-
selho Municipal”, sublinhou o 
presidente Daviz Simango.

O Edil da Beira precisou de-
pois que “o CMB conseguiu 
abrir novas zonas de recolha 
de resíduos sólidos, aumentou 

ainda as quantidades de con-
tentores na urbe, mas o desafio 
de sensibilização na gestão do 
lixo doméstico ainda continua.”

“A edilidade alargou o aces-
so a fontes de água e abaste-
cimento através de sistema 
de redes de água aos bairros 
como Inhamízua e Máuvi, 
que nunca tinham tido água.” 

“Mobilizámos fundos do 
Banco Mundial, para através 
destes melhorarmos a rede de 
escoamento das águas nas zo-
nas urbanas e peri-urbanas”.

“Teremos brevemente uma 
ponte de travessia no Cais Ma-
narte (entre o edifício do Cami-
nhos de Ferros da Beira e o Edi-
fício Infante de Sagres), bem 
como a bacia de retenção, e 
espaços adjacentes para lazer.”

“Dentro em pouco, mercê de 
financiamento, teremos toda a 
cidade da Beira com rede de ca-
nais, o que vai reduzir os gran-
des índices de inundações”. 

Vertente Cultural

“Na vertente cultural, a 
Beira voltou a estar no centro 
das atenções culturais através 
da compra do Cinema Novo-
cine que passou a designar-
-se de Auditório Municipal. 
Os vários artistas têm agora 
oportunidade de usufruir dos 
meios e facilidades disponí-
veis. Estão ao serviço deles, 
como caminho para fomentar 
as suas iniciativas próprias.” 

“O CMB está a promo-
ver oportunidades para no-
vos talentos e reduzir os ín-
dices de dependência com 
que se debatem os artistas.” 

“Na Beira passou a ser uma 
referência o Carnaval, que 
já vai na sua quarta edição.”

As várias actividades 
2012/2013

Daviz Simango destacou que 
as actividades do Conselho 
Municipal da Beira, progra-
madas para o ano 2012 e 2013, 
visavam essencialmente a me-
lhoria das condições de vida 
dos munícipes, privilegiando 
as suas acções nas áreas de 
abastecimento de água potável, 
saneamento básico, protecção 
costeira, remoção de resídu-
os sólidos, melhoria das vias 
de circulação, saúde pública e 
prestação de serviço público.

As acções planificadas para o 
período em análise foram reali-
zadas, muito embora, os cons-
trangimentos financeiros te-
nham influído para que algumas 
iniciativas estejam por concluir.
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Daviz Simango apontou vários 
constrangimentos nesta área. 
Arrolou diferentes incidentes:

• Foram registados 481 óbi-
tos, dos quais 2 resultaram de 
afogamento, sendo 1 na Praia do 
Estoril e 1 na Piscina do Goto; 
3 óbitos vítimas de acidente de 
viação, 2 vítima de fogo posto, 

O presidente Daviz Siman-
go  destacou os seguintes fei-
tos, nesta área:

• Foram fixadas pensões de 
aposentação para 30 funcio-
nários dos quais 21 funcioná-
rios aguardavam reforma e 9 

1 óbito por consumo excessivo 
de álcool, 3 por naufrágio, 1 in-
fanticídio, 2 de corrente elétri-
ca, 1 de baleamento e 369 víti-
ma de doenças diversas. 

Matacuane é o Bairro que 
apresentou o maior número de 
óbitos (102) e Chaimite o me-
nor número (17).

funcionários estavam no activo.
• Foram fixados 11 processos 

de pensões de sobrevivência, 
dos quais 10 viúvas levantaram 
guia de apresentação na Conta-
bilidade Pública e 1 viúva não 
se fez presente ao Sector de Pre-
vidência Social.

• Os Tribunais Comunitários 
resolveram 479 casos, resultan-
tes na sua maioria de desenten-
dimentos conjugais. O Tribunal 
Comunitário de Chipangara, é 
que apresentou o maior número 
de casos de conflitos (269 ca-
sos), e o de Macurungo, o me-
nor número (20 casos);

• Foram solicitadas certidões 
de efectividade à Direcção Pro-
vincial de Plano e Finanças de 
Sofala, a favor de 21 funcioná-
rios, dos quais 14 certidões para 
os funcionários no activo e 7 
certidões para os funcionários 
que perderam a vida.

• Foram apoiadas na compra 
de caixões 192 famílias carentes 
e 384 em transporte para a reali-
zação de funerais;

• Foram registados 18 incên-
dios, dos quais 13 incidiram so-
bre casas de construção precária 
no Bairro de Macuti e 1 no Bair-
ro de Macurungo;

• Foi registado 1 desabamento 
da Escola Primaria do Miquei-
jo e de uma casa de construção 
precária;

• Foram realizados em todos 
os Bairros, Shows Musicais e a 
participação no Carnaval edição 
de 2012;

Ainda assim, na área de acção 
Social, o CMB está a desenvol-
ver accções de apoio às Asso-
ciações dos Bairros na imple-
mentação das suas actividades.

O CMB através da Direcção 
Municipal da Mulher e Acção 
Social e com os secretários do 
3.º e 4.º Bairros apoiou a duas 
Associações na selecção de 
50 crianças de 3.º Bairro (as-
sociação AJUDEMO) e do 4.º 
Bairro (associação Mãe Inter-
cessora) no âmbito do projec-
to DREAM, uma organização 

• Foram mandados para a 
reverificação na Direcção Pro-
vincial de Plano e Finanças de 
Sofala 24 processos.

• Foram recebidas 3 Juntas 
Médicas que incapacitava os 
funcionários a não voltarem a 
trabalhar; e

que trabalha em parceria com 
a ONG Sant’ Egídio, tendo em 
vista a beneficiarem as mes-
mas crianças com uma refei-
ção diária naquela organização.

De acordo com o edil Siman-
go, em resposta do artigo publi-
cado no Jornal Notícias, sobre 
o abuso sexual de menores na 
Praia Nova, na Beira, a Direcção 
Municipal da Mulher e Acção 
Social e da Direcção Provincial 
da Mulher e Acção Social e uma 
equipe do Comando da Polícia 
Municipal composto por 15 
membros, uns uniformizados e 
outros não, trabalharam no pa-
trulhamento da zona da Praia 
Nova, para apurarem a veraci-
dade dos factos acima citados. 

A operação foi programa-
da para estancar o fomento de 
abuso sexual de menores. Du-
rante o trabalho foram encon-
trados dois menores de idade, 
sendo um rapaz de 17 anos 
de idade e uma rapariga de 14 
anos. Ambos foram conduzi-
dos à 1.ª Esquadra da PRM, a 
fim de se apurarem as circuns-
tâncias em que lá foram parar.

• Foram enviados 30 pro-
cessos para Ministério das 
Finanças no Departamen-
to Nacional de Previdência 
Social-Maputo, dos quais 22 
processos de aposentação e 8 
processos de pensão de sobre-
vivência.

De 2012 a esta parte, o depar-
tamento de Higiente, Salubrida-
de e estética, entre várias acções, 
promoveu:

• A recolha e remoção para a 
lixeira Municipal da Munhava 
de mais de 127.811 toneladas 
métricas de lixo diverso; 

• Foram capinados mais de 
577,29m² de solos ao longo da 
cidade;

• Foram capturados 223 cães 
vadios a nível da cidade da Bei-
ra; 

• Destruídos produtos diversos 
em 50.783,11Kg, e 

• Realizadas outras activida-
des rotineiras como a limpeza vi-
ária, reabilitação de balneaários 
públicos, capinagem nas bermas 
das estradas e terrenos baldios.

O Sector de Previdência Social

Área Social

Departamento de Higiene, Salubridade e Estética

Ambulâncias na Beira são conduzidas por mulheres

Obras de raiz de construção das sedes dos bairros
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No que tange à fiscalização e 
à aplicação de multas em 2012, 
o presidente do CMB detalhou:

• Foram aplicadas na área dos 
Serviços Urbanos e Salubridade 
206 multas aos transgressores 
do Código de Posturas por de-
positarem lixo fora do tempo 
estabelecido, falta de higiene 
nas residências e nos mercados;

• Na área de construção, no 
mesmo período de 2012, fo-
ram aplicadas 1.359 multas aos 
transgressores por falta de Li-
cença para obras, Cadernetas, 
Vistorias, Ocupação de vias 
públicas, edificação de tapu-
mes nas obras confinantes com 
as vias públicas sem autori-
zação, falta de fiscalização de 
obras, inscrição de empresas 
de construção civil e dos téc-
nicos do Conselho Municipal 
da Beira, Licença de Letreiros 
e outras transgressões cons-
tantes do Código de Posturas;

• Aplicadas 831 multas na 
área do Comércio e Turismo 
aos transgressores diversos, 
por falta de renovação de li-
cenças de carpintarias, de 
moagens e outras transgres-
sões ao código de Posturas;

• Foram passadas 757 noti-

ficações para certas empresas 
e munícipes para legalizarem 
as suas obrigações no Conse-
lho Municipal da Beira, tais 
como a limpeza de terrenos 

que ocupam, pinturas externas 
dos edifícios, construções pre-
cárias nas zonas urbanas, para 
executarem obras de pinturas 
e obras que ameaçam ruir, co-

locação de andaimes sem auto-
rização e outras obrigações do 
Código de Postura vigente; e

• Foram demolidas 79 obras 
ilegais na fase de fundações.

Higiene e Salubridade

Foram colocados contento-
res de lixo nos locais de maior 
aglomeração populacional.

Mulheres como esta estão na operação de recolha de lixo

Novos furos de água e poços melhorados, (Ver detalhes na tabela 1 abaixo)
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Desde 2012 até à presente 
data, de acordo com o presi-
dente Daviz Simango, no Pos-
to Administrativo Municipal 
da Munhava, o mais populo-
so da Beira, um rol de acti-
vidades estiveram em curso:

Na área de criminalidade o 
quadro é o seguinte:

Foi feito o policiamento co-
munitário com a colaboração 
da PRM em todos os bairros 
no âmbito de prevenção e 
combate a criminalidade; 

• Foram feitas acções de sen-
sibilização e educação cívica da 
população por unidades sobre 
o risco de construção de habi-
tações nas valas de drenagem, 
construções desordenadas e pro-
moção do uso correcto das valas;

• Só em 2012 foram regis-
tados 98 casos de roubo de 
bens domésticos no bairro 
suburbano de Chipangara, 32 
casos de ofensas corporais, 
dos quais 5 com gravidade, 20 
casos de roubo de bebidas nas 
barracas e 1 baleamento com 
vitima mortal;

• Foram visitados os pro-
jectos dos munícipes que se 
beneficiaram dos fundos do 
Fundo de Redução da Po-
breza Urbana (FRPU) nos 
Bairros do Vaz, Munhava 
Central e Bairo da Mananga;

Neste mandado que termi-
na foi reaberto o estuário do 
Chiveve, no bairro da Ponta-
-Gea, em parceria com o Club 
do Golf;

• Realizadas várias jor-
nadas de limpeza nas va-
las de drenagem nos 
Bairros de Chipangara Ma-

Paralelamente, o CMB re-
alizou encontros semanais 
com o colectivo de Direcção, 
Secretários dos Bairros, das 
Unidades Comunais e Quar-
teirões ao nível do Posto. 

Fez-se a recepcção, em au-
diências, de pessoas oriundas 
de várias instituições do Es-
tado, Privados e académicos. 

Procedeu-se a visitas de tra-
balho ao nível de todos Bairros 
na acção de Presidência Aber-
ta com objectivo de inteirar-
-se do cumprimento do plano 
bem como o funcionamento 
das actividades desenvolvidas. 

Também fez-se a cobrança 
do Imposto do Pessoal Autár-
quico (IPA) bem como livros 
de declarações normais a nível 
de outros Postos Administra-
tivos. Por exemplo, no Posto 
Administrativo Municipal de 
Inhamízua destaca-se, entre 
outras, a abertura de 05 fonta-
nários no 21° Bairro de Inhamí-
zua, na Unidade Comunal ‘D’.

No Posto Administrado de 
Manga Loforte, um empresário 
Chinês e uma Igreja Brasileira 
procederam a indeminizações 
às famílias cujas macham-
bas foram por eles ocupadas. 

tope, Muchatazina e Esturro;

• Restabelecida a ligação de 
água no balneário público de 
Matacuane; e

• Revitalizado o Comité de 
Gestão de Riscos e Calamida-
des Naturais.

• Foram construídas as Se-
des dos Bairros de Pioneiros 
e de Macurungo; e

• Neste momento estão 
sendo concluídas as obras 
de construção das Sedes dos 
Bairros da Ponta-Gêa e Es-
turro.

O CMB em coordenação 
com a ONG OASIS procedeu 
a limpeza do Mercado Filipe, 
e à abertura de valas de dre-
nagem e construção de três 
pontecas na zona de Ndunda. 

“Fizemos  o entulhamento e 
nivelamento da Rua que sai da 
área de Machute até à Escola Pri-
maria da Manga Loforte e cons-
tuímos duas pontecas no Bairro 
de Mascarenhas”. O mesmo fi-
zémos desde a Rua do Aeropor-
to até à antiga loja de Alianga. 

Acresce ainda que reabili-
támos a estrada na Unidade 
Comunal “B” na zona de Mar-
rocanhe”, disse o presidente 
Daviz Simango, para depois 
adiantar que em Nhangoma 
foi concluído e inaugurado o 
respectivo Posto de Socorro.

Em relação ao Posto Adminis-
trativo de Nhangau, destaca-se o 
aterro e nivelamento das ruas in-
ternas, numa extensão de 9 Km, 
em coordenação com a Direc-
ção de Manutenção de Estradas. 

O CMB também apoiou 
33 mutuários, dos quais pes-
cadores, comerciantes, cria-
dores de frangos e agricul-
tores, no âmbito do FRPU.

No capítulo da Educação, 
o CMB procedeu ao apoio a 
várias escolas primárias do 
primeiro e segundo graus em 
mobiliários escolares. “Man-
tivemos e mantemos a nego-
ciação junto do Governo Pro-
vincial para transferência da 
Educação (ensino primário) para 
o CMB, como previsto na lei.

Na área cultural procedeu a 
constituição de um banco de 
dados do Património Cultural 
da Cidade e foi organizado o 
festival de canto e dança tra-
dicional nos bairros da cidade. 

Destaca-se nesta área a promo-
ção de intercâmbio cultual e Te-
atral, incluindo debates com os 
artistas, promoção de festivais 
de música ligeira com músi-
cos locais e criação do Grupo 
Cultural Municipal de Canto e 
Dança. “Um dos marcos foi a 
aquisição do Cinema Novocine, 
denominado agora Auditório 
de Arte e Cultura, que está em 
reabilitação”, afirmou o edil. 

Foram realizados apoios em 
mobiliário escolar e quadros 
pretos para as escolas, promo-
vidos pelo Conselho Municipal. 

Criminalidade Saneamento do Meio Construção

Acções nos postos administrativos

Área de educação e cultura

Cerimónia de inauguração da sede do 12o bairro
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O sector de construção e ur-
banização do CMB arrecada-
da a receita para os cofres do 
Conselho Municipal, do valor 
de 12.568.812,17 (Doze mi-
lhões, quinhentos e sessenta e 
oito mil, oitocentos e doze me-
ticais e dezassete centavos), só 
no ano passado (vide tabela 2). 
Também procedeu ao registo de 

Processos Movimentados

• 2752 Novos pedidos de 
ocupação de Talhões;

• 1315 Pedidos de Renova-
ção e Transpasse;

• 2463 Processos deferidos;
• 289 Processos indeferidos;
• 86 Pedidos de Títulos de 

Propriedade;

O presidente do CMB falou 
da realização, ao nível juvenil, 
de encontros com as Associa-
ções sediadas nos Bairros da 
Cidade, em coordenação com 
as autoridades locais (Secretá-
rios dos Bairros e Unidades). 

letreiros luminosos e não lumi-
nosos, publicidade em viaturas 
e outros serviços correntes.

O sector em referência efec-
tuou um encontro com todos os 
funcionários no início do ano 
com o objectivo de traçar uma 
visão geral do trabalho de rotina 
e um quadro de acções para o 

• 850 Registo das demarca-
ções;

• 426 Exposições (Recla-
mações); 

• Emissão de Novas Licen-
ças (D.U.A.T) e Títulos de Uso 
e Aproveitamento de Terra

• 3.026 Processos de Uso e 
Aproveitamento de Terra;

• 2355 Licenças entregues 

O CMB construiu cerca de 
400 metros de muro de con-
tensão e de protecção, na zona 
das Palmeiras-II, no âmbito da 
gestão de riscos de calamida-
des, protecção costeira e mu-
danças climáticas. Também 
formou três Comités de Ges-
tão de Riscos de Calamidades 
em três bairros (2.º Bairro 
Chipangara, 4.º Bairro Chai-
mite e 12.º Bairro Maraza), em 
parceria com o INGC e GIZ.

A estratégia de gestão de 
riscos consistiu na constru-
ção e montagem de  oito apa-
relhos de sistemas de aviso 
prévio (SAP) ao longo das 
valas de drenagem e os co-
mités já formados estão equi-
pados com kits de prontidão 
para a mitigação das cala-
midades resultantes das mu-

O presidente Daviz Simango mostrou-se deveras regozijado 
com o facto do CMB ter sido distinguido ou premiado com o 
valor de 100.000,00€, (trezentos e noventa milhões de meticais) 
por ser a melhor autarquia ao nível internacional na gestão de 
riscos de calamidades, entre 38 países do mundo.

Daviz Simango disse que 
também foi realizada a entre-
ga, pelo edil, de material esco-
lar às crianças desfavorecidas 
no Bairro da Munhava Central. 

Foram realizadas campa-
nhas de consciencialização 

alcance de melhores resultados. 
O CMB também procedeu a 

diligências no âmbito de resolu-
ção de conflitos em condomínios.

Realizou inspecções de ro-
tina de obras no Município. 

Uma das obras de vulto foi a 
pavimentação da praça dos Táxis 
no Maquinino, ora inaugurada.

aos proprietários;
• 671 Licenças que os seus 

titulares ainda não as levanta-
ram; 

• 88 Títulos de propriedades 
emitidos;

• 72 Títulos de propriedades 
entregue aos proprietários;

• 16 Títulos de propriedades 
não entregues; 

danças climáticas na Beira.
No âmbito da consolida-

ção e continuação da ca-
pacitação dos comités já 
existentes foram formados 
e equipados com kits de 
prontidão mais três comités 
de gestão de risco de calami-
dades nos bairros de Mata-
cuane, Macurungo e Chota.

Foram construídos e monta-
dos 10 aparelhos de aviso pré-
vio (SAP) em vários locais da 
nossa urbe. “Neste momento 
estão em curso actividades de 
monitoria e capacitação dos 
comités de gestão de riscos 
de calamidades e mudanças 
climáticas, no âmbito da pro-
blemática das mudanças e no 
sentido de tornar a Beira, re-
sistente aos efeitos negativos 
do fenómeno de mudanças cli-
máticas”, afirmou Simango.

dos jovens sobre HIV/SIDA. 
Foram realizadas, também ac-
tividades de limpeza nos bair-
ros e foram caiadas árvores 
das diversas artérias da urbe.

A edilidade está preocupada 
com o surgimento de jovens 

empreendedores, daí realizou 
um debate juveníl no Salão 
Nobre do CMB, com o tema 
“Empreendedorismo e Inte-
gração Regional em Moçam-
bique”. Neste âmbito, recebeu 
a brigada da ESSOR para a 

avaliação da implementação 
do apoio aos jovens empre-
endedores e carenciados. 

No tocante ao despor-
to realizou um debate no 
Salão Nobre sob o tema 
“Massificação Desportiva”.

Tabela 2: Receita Anual - 2012

6

Conselho Municipal da Beira (CMB)Este suplemento não pode ser vendido em separado do Jornal Canal de Moçambique

Construção e urbanização

Direcção do planeamento físico e 
urbanização da Beira

Gestão de riscos de 
calamidades, protecção 

costeira e mudanças 
climáticas

Prémios para a Beira

Área da juventude
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Tabela-3: MAPA DE RECEITA MENSAL/2012

O Gabinete de Estudos e Pro-
jectos (GEP) do CMB, no man-
dato que finda este ano, procedeu 
ao enquadramento urbanístico 
do plano de urbanização da zona 
de expansão da Milha-3 que 
abrange os Bairros de Vaz, Mu-
nhava e Inhamizua, cuja ex-
tensão estende-se até Milha-4.

Na sequência do referido pla-
no de urbanização foram re-
alizadas visitas de campo no 
terreno, para colher dados refe-
rentes à actual ocupação da zona.

Paralelamente, o GEP também 
iniciou diligências protocolares 
junto da PIPELINE (CPMZ), da 
EDM e da FIPAG no sentido de 
urbanização da zona de Ndunda. 

Decorrem neste momento tra-
balhos de actualização de mapas 
de potencialidades físicos-am-
bientais para a expansão urbana 
da Cidade da Beira para os pró-
ximos dois anos, enquanto se 
aguarda pela revisão do Plano de 
Estrutura Urbano que actualmen-
te se encontra desactualizado.

Entretanto, o GEP está a pro-
ceder à assistência técnica aos 
Serviços de Cadastro na imple-
mentação do Plano de Urbaniza-
ção da Praia-Nova e controlo das 
atribuições das parcelas com vis-
ta a prevenir a dupla atribuição.

Uma brigada conjunta (GEP/
CMB; SOGECOA e FIPAG) 
esteve na zona de Ndunda para 
a definição do traçado que a FI-
PAG deverá usar na conduta 
de água, no âmbito do reassen-
tamento, no local, das famílias 
transferidas das antigas áreas 
atribuídas ao investidor (SOGE-
COA). Trata-se dos camponeses 
cujas machambas se encontram 

A actividade pecuária cons-
tituiu uma das preocupações 
do CMB, daí que foram rea-
lizados diferentes encontros 
com os quintaleiros no Salão 
Nobre do edifício-sede do 
Conselho Municipal, com o 
objectivo de regularizar as ta-
xas de exploração das quintas, 
além do respectivo fomento. 

A título elucidativo, só 
no ano transacto foram for-
mados 50 participantes no 
âmbito da promoção de ca-
pacitação e formação para o 
empreendedorismo na produ-
ção de carne de frango, dos 

no espaço atribuido a Empresa 
SOGECOA, no 17° Bairro – 
Mungassa numa área de 219,75 
hectares, e que no entretanto, 
beneficiaram de compensação.

Dentro do mesmo espírito 
procedeu-se a compensação dos 
camponeses cujas machambas 
se encontram no espaço atribuí-
do à Empresa Transporte Lalgy 
no 11º Bairro – Vaz, segundo a 
Licença de Uso e Aproveitamen-
to de Terra n° 3045/2011, talhão 
SN, parcela SN, numa área de 
20,9 hectares com fim de cons-
trução de parque de camiões.

A fonte explicou que o CMB 
desdobrou-se no acompanha-
mento do registo dos camponeses 
cujas machambas se encontram 
no espaço atribuido à Empresa 
HUA DIAN SHI YE TOU XIAN 
G. SI, LDA, segundo a Licença de 
Uso e Aproveitamento de Terra nº 
47/2012, Talhão SN, Parcela SN, 
localizado no 17º Bairro – Mun-
gassa, numa área de 318.857,00 
m² com Fins de Estação de Ser-
viços.  E não só, desdobrou-se 
no registo dos camponeses cujas 
machambas se encontram no es-
paço reservado para a construção 
do Hospital Regional da Zona 
Centro no 17º Bairro – Mungas-
sa. Acresce-se também o registo 
e compensação aos camponeses 
cujas machambas encontram-se 
na área atribuído ao investidor 
JSPL MOZAMBIQUE MINE-
RAIS LDA, segundo a Licen-
ça de Uso e Aproveitamento de 
Terra nº 10021/2012, Talhão 
SN, Parcela SN, localizado na 
zona de Inhamízua, numa área 
de 870.000 m², para fins de Cais 
Portuário e Armazéns. O JSPL 
MOZAMBIQUE MINERAIS 

quais 25 eram criadores de 
frango e os restantes 25 par-
ticipantes eram jovens de vá-
rios postos administrativos.

A Cidade da Beira pos-
sui actualmente 50 produ-
tores de leite e criou con-
sequentemente mais de 
550 postos de empregos.

No âmbito de fomento pecu-
ário treze criadores de frangos 
foram beneficiados do Fundo 
de Redução da Pobreza Urba-
na (FRPU), sendo 3 moradores 
do Nhangau, 4 de Inhamízua, 
3 da Munhava e 3 da Manga.

LDA beneficiou-se também de 
outra Licença de Uso e Aprovei-
tamento de Terra nº 332/2012, 
Talhão SN, Parcela SN, localiza-
do na zona de Inhamízua, numa 
área de 166.000 m² com Fins de 
terminal de carvão linha férrea, 
cujos camponeses compensou.  

Portanto, dentro do progra-
ma de reassentamento foi já 
entregue a FIPAG o mapa do 
Plano de Urbanização de Ndun-
da com o traçado da conduta 
de água que esta deverá seguir.

O CMB em coordenação com 
a Direcção Provincial para a Co-
ordenação da Acção Ambiental 
(DPCA- Sofala) realizou um en-
contro de Reflexão sobre a Ges-
tão de Mangal na Província de 
Sofala, em particular no Municí-
pio da Beira, afectado pela pesca 
desordenada, por pescadores ar-
tesanais, vulgo “chicocota”, que 
usam redes mosquiteiras para a 
captura de pescado, destruindo a 
reprodução e multiplicação das es-
pécies marinhas. Outro “calcanhar 
de aquiles” é a secagem de peixe 
ao longo da costa e nas zonas re-
sidenciais, que sujeita o CMB a 
sensibilizar os seus praticantes. 

Há um rol de outros constran-
gimentos a que o presidente do 
CMB se referiu, como o de ven-
dedores que exercem actividades 
de venda de peixe em lugares 
impróprios, no Mercado da Mu-

O GEP está neste momento 
na fase conclusiva do proces-
so de actualização de ocupação 
de Nhangau-Sede, através do 
registo do cadastro informatiza-
do das ocupações em curso ou 
pedidos para a demarcação de 
quintas para fins agropecuárias 
dentro ou fora do raio de 5 Km 
de abrangência do plano de ur-
banização de Nhangau-Sede.

Outros dados acrescentam que 
o GEP está na fase conclusiva 
do lançamento de coordenadas 

nhava Central. Referiu sobre a in-
formação feita aos vendedores da 
Zona do Estoril para desocupação 
de espaços onde exercem activi-
dades comerciais, por se tratar de 
lugar não apropriado, visto que 
eles foram para lá no âmbito da 
feira 2010 e ainda lá permanecem.

Ainda assim, Daviz Simango 
mostrou-se visivelmente satisfeito 
pela concretização do programa 
de colocação de sinal de informa-
ção no Mercado de Peixe “20 de 
Agosto” - Praia Nova. Foi feita a 
colocação de tambores que servem 
de depósito de lixo nos mercados 
de Munhava Central, Daviz Si-
mango, Praia Nova e Maquninino. 

“Temos que realçar que um 
dos nossos feitos é a garantia a 
cobrança de Senhas nos Merca-
dos Formais e Informais (anexo 
tabelas 3 e 4), o que reforça o or-
çamento da autarquia e permite, 

geográficas dos terrenos solici-
tados pelos munícipes, que in-
clui o enquadramento no Mapa 
do Plano da Cidade da Beira 
em diversas zonas numa média 
de 70 processos. Neste contex-
to, foram demarcados 210 ta-
lhões no Plano de Urbanização 
da Praia-Nova num total de 237 
previstos no plano. Foram re-
cebidos e processados 1750 ex-
pedientes para a atribuição de 
DUAT na zona de Ndunda, dos 
quais 1200 foram já autorizados.

de certo modo, a realização dos 
nossos projectos”, disse Simango.

O presidente do CMB disse que 
um dos seus feitos é a promoção 
do fomento comercial. A título 
de exemplo, só no ano transacto 
foram licenciadas 144 unidades 
diversas, que ilustra o cumprimen-
to do plano na ordem de 144%. 

Foram renovadas 530 licenças 
diversas de pequena escala, o que 
representa um cumprimento do 
plano na ordem 123.5%.  Foram 
aferidas 1990 unidades diversas, 
o que ilustra um cumprimento 
do plano na ordem de 90.45%.

Foram arrecadados no perío-
do em referência, 2.707.199,29 
MT (Dois milhões setecen-
tos e sete mil, cento e noventa 
e nove meticais e vinte e nove 
centavos), para os cofres do 
Conselho Munincipal da Bei-
ra, o que corresponde a 112,8%.
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Capital da Provincial de So-
fala e capital do distrito da Bei-
ra, a cidade da Beira éum Mu-
nicípio. Foi criada pela portaria 
número 303 de 27 de Julho de 
1887 e a aprovação do Foral 
data de 18 de Julho de 1942 
(Decreto-Lei número 800).

Segundo relato constante do 
Dicionário de Nomes de Mo-
çambique, o nome Beira foi 
dado em homenagem ao Prín-
cipe da Beira, D. Luís Filipe, 
primogénito de D. Carlos, nas-
cido no ano em que “aqui se 
estabeleceu o Posto Militar”.

Com uma densidade popu-
lacional de 500 mil habitantes, 
segundo fontes documentais,  
antes de obter a tal designa-
ção, o sítio onde hoje é a Beira 
chamava-se Chiveve, tal como 
se vê no termo da instalação 
do Posto Militar, ou também 
conhecido por Chiveu, como 
bem aparece na portaria de 
1887. “Com essa nossa Bei-
ra passou-se o caso curioso 
de uma simples povoação ter 
sido elevada à categoria de 
cidade sem que tivesse sido, 
pelo menos oficialmente, vila.”

A Beira foi elevada à catego-
ria de cidade por Decreto de 29 
de Junho de 1907, sendo a data  
de sua efémeride 20 de Agosto.

Importa referir que nos anos 
60 a Beira atingiu um progres-
so assinalável em termos in-
dustriais, tendo chegado a ser 
considerada uma das cidades 
mais bem iluminadas de África. 

Depois da independência 
de Moçambique, a Beira co-
nheceu uma recessão econó-
minca sem precedente, em 
grande medida devido às san-

ções impostas à Rodésia de 
Ian Smith, mas a guerra civil 
foi outro factor que a levou 
à sua face mais deprimente. 

Com o advento da au-
tarcisação a Beira tem co-
nhecido melhorias, estan-
do em franca recuperação.

Como chegar a Beira? Fun-
damentalmente ela tem qua-
tro portas de entrada e saída: 
a via fluvial do rio Púnguè, 
Índico, aérea (Aeroporto da 
Beira) e terrestre, essa últi-
ma facilita a quem vem de 
carro quer das diferentes par-
tes do país quer do interland 
(Zimbabwe, Zambia, Malawi, 
África do Sul, Congo, etc.).

O maior potencial da Bei-
ra é o seu Porto e o Turis-
mo. É conhecida pela sua 
gastronomia, os seus cama-
rões e produtos marinhos. 

Junto à orla marinha da Beira 
vale a pena passar refeições em 
unidades como o Clube Náuti-
co, Tropicana, Miramar, Fati-
mar, Clube do Golfe, Sporting 
da Beira, Indic’s balcon, Res-
taurante Wing cartão de visita. 

Também na orla marítima, 
e um pouco junto das ruinas 
dos ex-hotéis Dom Carlos 
e Motel Estoril, na zona de 
mesmo nome, há pequenos 
quiosques, onde se pode ter 
refeições a preços muito aces-
síveis: Bolsinho, Frankuti – 
Anselmo, Sãozinha, Muatho 
Muno, esses quatro no Estoril.

Há outros restaurantes: Bei-
raSol, Cem à Hora, Solange’s 
Bar (Ponta-Gea), Pic Nic, Cá 
te Espero, África Bar, Tama-
riz, Restaurante Chinês (na 
zona da Baixa), Take away 

2 + 1, Imperial, Restaurante 
da Estação dos CFM, Moulin 
Rouge, Piscina do Ferroviá-
rio, todos esses no Maquinino. 

Para se diverstir tem vá-
rios sítios, na Marginal. O 
Galo Verde, o Beira Bar, etc.

Também há os cafés. Riviera 
é o mais antigo, há pouco re-
modelado. No Shopping Bulha 
também se está bem. A SóBo-
los, perto da Praça da Inde-
pendência, é famosa pela sua 
doçaria. No Novocine, agora 
Centro Cultural da Cidade tam-
bém tem agora um bom servi-
ço de cafetaria onde o diverti-
mento também está associado.

Onde Dormir? – Tem vários 
sítios. 

Se pretende hotéis com pa-
drão de conforto tem no cen-
tro da urbe: o Hotel Tivoli, 
Hotel Moçambique, Hotel 
VIP, Hotel Infante, e junto à 
orla marítima: Jardim das Ve-
las, Indico e Hotel Miramar. 

Também pode ter o seu des-
canso em casas de hóspedes: 
Beira Guest House (Ponta-
-Gea), Madina Guest House,  
(Macuti), Motel Bispo (Inha-
mízua). Quem quiser poupar 
dinheiro pode acomodar-se no 
Hotel Savoy, Pensão Moçam-
bicana e Pensão Sofala. A 45 
minutos da urbe você tem o 
Complexo Savana, com aco-
modação e condições para re-
tiro. É considerada a melhor 
praia dos arredores da Beira.

Também tem boa praia no 
Regulo Luis.

Onde divertir-se? Você pode 
passar o seu tempo de lazer de 
formas diferentes. Se for em 
termos artistícos, exposições 

de arte, tem a Galeria do Cen-
tro Cultural Português, Centro 
Cultural Universitário (Cinema 
3 de Fevereiro), pode ver mu-
rais em baixo e alto relevo no 
Palácio dos Casamentos, Pis-
cina do Ferroviário da Beira. 

Tem o Autitório Muni-
cipal (ex-Cinema Novoci-
ne, onde pode assistir te-
atro e música ao vivo). 

Pode também ver murais 
em pintura na Casa da Cul-
tura (de Shikani e Malanga-
tana), e na rua Governador 
Castilho, junto à Praia Nova. 

Se tiver tempo, pode visi-
tar o deposito museológico da 
Beira no ARPAC, a Estação 
dos CFM, as ruínas da casa dos 
Bicos e do Grande Hotel, cujas 
arquitecturas são modernas. 

Pode ser que queira se diver-
tir, e conhecer “Beira by night”. 
Para tanto, há locais de diversão 
à sua disposicao como, o Com-
plexo Morte Verde e Centro 
Hípico (na Manga), Restauran-
te Imperial, Aquario, Bruxa’s 
Bar, ABC (Baixa da Cidade), 
Complexo Estrela Vermelha.

Se quiser espairecer, você 
pode desfrutar de noutras 
magias. A magia do pôr do 
Sol com vista para o mar no 
“Beira Terrace”, mesmo à 
saída do Cais Manarte, ou 
seja, à ilharga da foz do rio 
Púnguè, um local espectacu-
lar, onde também adormece 
o oceano Índico e o rio Buzi. 

O prazer de um banho jun-
to a magia do pôr do Sol nos 
Restaurante Miramar, Náutico 
e nas dunas das suas praias, 
também dá para relaxar. 

A magia do pôr do Sol colo-

rindo as águas do Índico vista 
do istmo oferecido pelo desa-
guadouro das Palmeiras, de-
pois a magia circunspecta so-
bre a mesma foz, vista do lado 
oposto, onde rio Chiveve tem 
o seu leito e acaba em estuá-
rio, é outro cenário para quem 
gosta de emoções diferentes.  

O Clube Náutico é o local 
por excelência para actividades 
náuticas, um bom mergulho, 
com ginásio e campos de ténos.

A outra magia para que a 
Beira convoca é o nascer da 
lua, com o mar a jusante. É um 
espectáculo o mar sob os efei-
tos prata dos raios de luz. São 
muitos os fãs deste prazer úni-
co que a Beira proporciona, so-
bretudo em noites de lua cheia. 

Os beirenses são pessoas 
simpáticas, sempre disponíveis 
a ajudar os forasteiros, bas-
tando que você coloque a sua 
preocupação. E para alcançar 
os diferente lugares que refe-
rimos acima, você pode fazê-
-lo de Chapa-100, que são os 
transportes de passageiros 
local, Machimbombo e Taxi. 
Os Tchopelas são um meio 
interessante para se deslocar. 

A terminal de transporte 
localiza-se na zona do maqui-
nino, e contigua a ela, tem a 
Praça dos Taxeiros. Se qui-
ser ir a Macúti pode tomar o 
transporte na rua Major Serpa 
Pinto, onde há uma terminal.

A Beira está à sua espera. É 
uma porta importante e de cer-
ta forma imprescindível para as 
província do noroeste. Não há 
desenvolvimento na zona cen-
tro que não passe pela Beira. 

“Com a nossa Beira passou-se o caso curioso de uma simples povoação ter sido elevada 
à categoria de cidade sem que tivesse sido, pelo menos oficialmente, vila.(…) A Beira foi 

elevada à categoria de cidade por Decreto de 29 de Junho de 1907, sendo a data  de 
sua efémeride 20 de Agosto.”
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Conselho Municipal da Beira (CMB)Este suplemento não pode ser vendido em separado do Jornal Canal de Moçambique

Tabela-4: MAPA DE RECEITA GERAL ARRECADADA DURANTE O ANO/ 2012

O CMB tem-se destacado 
na promoção do gênero, ao 
nível das autarquias moçam-
bicanas. Por exemplo, só no 
ano passado foram admitidas 
30 mulheres para prestação 
de serviços de motoristas de 
camiões basculante para reco-

lha de resíduos sólidos (lixo) 
e motoristas para condução 
de Ambulâncias Municipais. 

“Apostamos na mulher 
porque temos notado que 
são dinâmicas e responsá-
veis nas tarefas que desen-
volvem”, explicou Simango.

Líder na promoção 
do género

Beira: a cidade na varanda do Índico



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 14 de Agosto de 2013

Centrais

Gilberto Afonso, do Mo-
vimento de Pequenos Agri-
cultores do Brasil, disse que 
no seu País, já se vive os 
impactos da revolução ver-
de implantada há 30 anos e 
profetiza que o mesmo “está 
a ser exportado para Moçam-
bique” através do ProSavana. 

“No Brasil a revolução 
verde tem vindo a causar im-
pactos ao meio ambiente e na 
soberania alimentar dos bra-
sileiros. Hoje, mais de três 
milhões perderam suas terras. 

Naoko Watanabe, do Centro 
Japonês de Voluntariado Inter-
nacional, disse que estão a tra-
balhar no assunto do Prosava 
desde o ano passado e tiveram 
encontro com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros onde 
foram garantidos que algo 
estava sendo feito em torno 
da consulta pública na base.

“O governo japonês disse-
-nos que vai mudar as prá-
ticas da consulta pública 

A professora associada da 
Universidade de Tóquio dos 
Estudos Estrangeiros, no Ja-
pão, Sayaka Funada Classen, 
disse que uma investigação 
realizada recentemente ao lon-
go do Corredor de Nacala, nas 
províncias do Niassa e Nampu-
la, concluiu que o ProSavana 
não foi planeado nem formu-
lado para servir os interesses 
dos pequenos agricultores. 

Classen disse que, como pro-
fessora e académica, tem par-
ticipado em diálogos oficiais 
com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros do Japão e a Agên-
cia Japonesa de Cooperação In-
ternacional (JICA), em Tóquio, 
sobre a situação das comunida-
des no norte de Moçambique.

“Acabo de voltar do Niassa 
e Nampula onde fui fazer pes-
quisa de campo. Lamento muito 
ter chegado à conclusão de que 
o ProSavana não foi planeado, 

O ministro da Agricultura 
teceu comentários ao Canal de 
Moçambique em relação à opo-
sição da sociedade civil ao Pro-
Savana. Disse que os críticos do 
programa são “conspiradores e 
manipuladores” que querem que 
“Moçambique continue a impor-
tar comida que pode produzir”.

“Estamos perante a deturpa-
ção do conceito de ProSavana. 
Pode-se estar a conspirar para 
manter Moçambique depen-
dente da importação de comi-
da que podemos produzir aqui. 
Então, deturpam e manipulam 

Fazem machambas nas bermas 
das estradas ou trabalham em 
terras de terceiros. Não pode-
mos aceitar que Brasil exporte 
este modelo para Moçambi-
que”, disse Gilberto Afonso.

Disse que no Brasil es-
tes projectos existem há 40 
anos e muitos camponeses 
foram excluídos. “O mode-
lo continua e está muito for-
te. Hoje mais de três milhões 
de camponeses não têm onde 
fazer machambas”, disse. 
(Canal de Moçambique)

em Moçambique. Mas no 
terreno a realidade é dife-
rente. Pelo que sentimos da 
Sociedade Civil, não houve 
nenhuma mudança”, disse.

Segundo Naoko Watanabe, o 
governo japonês diz estar a re-
alizar reuniões com os campo-
neses das zonas abrangidas em 
parceria com o Governo mo-
çambicano. Porém, no terreno 
as pessoas continuam tristes.

formulado para servir os inte-
resses dos pequenos agriculto-
res locais que ultrapassam 80 
por cento dos produtores locais, 
nem das comunidades rurais do 
norte de Moçambique”, disse.

Citando fontes governa-
mentais, a professora asso-
ciada diz que os documentos 
demonstram que o ProSavana 
foi planeado para servir os in-
teresses e as necessidades do 
Brasil e Japão, e era uma ini-
ciativa do governo japonês.

“O apoio aos camponeses lo-
cais só apareceu devido às crí-
ticas de questões resultantes da 
articulação da sociedade civil 
dos três países e ainda a nível 
internacional. Somente quan-
do estas vozes já não podiam 
ser ignoradas é que o apoio aos 
camponeses locais passou a ser 
um objectivo maior”, disse.

Manipulação dos movimentos
Sayaka Classen disse que os 

a informação para continuar-
mos a comer galinha cozida 
importada, que às vezes chega 
fora do prazo e com proble-
mas sanitários enquanto o nos-
so País pode produzir galinha. 
Mas para produzir essa gali-
nha barata, temos que produzir 
soja e milho para fazermos as 
rações. Isso é o que queremos 
fazer aqui. Não há nenhuma 
usurpação de terra”, disse o 
ministro ao Canal de Moçambi-
que à saída da 1ª Conferencia. 

Ainda procurámos saber do 
ministro Pacheco o que ga-

planos e acções dos agentes do 
ProSavana são contraditórios. A 
falta transparência e a tentativa 
de manipulação e divisão dos 
movimentos continua a ser o há-
bito tradicional do ProSavana. 

“O pior é que, na tentativa de 
conquistar a população do norte 
de Moçambique, os agentes do 
ProSavana estão a fazer todo 
o tipo de promessas”, disse.

A investigadora cita um fun-
cionário governamental do 
Niassa que se expressou da se-
guinte maneira, “é como um na-
moro antes de casamento. Para 
conquistar a aceitação, prome-
tem tudo, mas uma vez casados, 
o casamento fica outra coisa”. 

Um outro representante 
da Sociedade Civil no Nias-
sa contou o seguinte episódio 
à professora. “Antes o Pro-
Savana era café que amarga, 
agora é um chocolate doce, 
para a JICA conquistar-nos”. 

rante que ProSavana, à seme-
lhança de outros programas 
agrícolas como o PROAGRI, 
PAPA, Revolução Verde, não 
vai falhar, ao que respondeu: 
“Você está apostado em ver 
fracasso de projectos em Mo-
çambique? Não quer ver o País 
a prosperar?”, esquivou-se.

Em Moçambique, 70 por 
cento da população vive em 
situação de pobreza e 80% 
desta encontra-se em zonas 
rurais. A subsistência des-
tes grupos populacionais está 
dependente da agricultura.

- Revela estudo da Universidade de Tóquio:

Reacção do Governo
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Experiência amarga do 
Brasil em “exportação” 

para Moçambique

Sociedade civil japonesa 
pressiona Governo local

“ProSavana não vem agricultores”

José Pacheco vê “manipuladores 
e conspiradores”
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Nacional

  André Mulungo

As dezenas de famílias, víti-
mas das cheias de Janeiro últi-
mo, provenientes dos centros 
de acomodação de Hulene, 
Magoanine “B1” e Magoanine 
“B2”, reassentadas em Chian-
go, no bairro de Albasine, no 
distrito Municipal KaMavota, 
arredores da cidade de Ma-
puto, vivem momentos de 
pânico e desespero, caracteri-
zados por desmaios e mortes. 

“Comecei a sentir o peito a ar-
der, apanhei vertigem e não re-
cordo de mais nada”, conta uma 
vítima que pediu que a identi-
ficássemos apenas por Dulce.

Os desmaios acontecem em 
quase todas as famílias, em 
alguns casos atacam todos os 
membros. Só na semana finda 
contam-se em oito o número de 
desmaios. Os sintomas são co-
muns: tonturas, dores nos pés, 
fraqueza e pontadas no peito.

A situação está a tirar aos 
reassentados a esperança de 

construir uma nova vida pós 
“desgraça”, decorrente das 
cheias que destruíram tudo ou 
quase tudo (casa, bens, etc.).

A tranquilidade naquele local 
vislumbra-se impossível pelo 
menos enquanto não se resol-
ver o problema de desmaios que 
agora se traduzem em mortes, 
perante um Governo ausente e 
despreocupado com o seu povo.

Morte

Na semana passada  uma 
criança depois de entrar em 
crise perdeu a vida. A  mãe 
do finado está internada em 
consequência dos desmaios.

Os reassentados vivem mo-
mentos de medo generalizado 
que se agrava pela incerteza de 
quem será a próxima vítima.

Encontro de concertação...

No mesmo dia, domingo, que 
a nossa equipa deslocou-se a 
Chiango, segundo os reassen-

tados, houve um encontro entre 
aqueles, as estruturas do bair-
ro, AMETRAMO e o régulo.

O objectivo do encontro era 
evocar os espíritos dos antepas-
sados para dizerem o que é ne-
cessário para “cessar a praga”. 
Do referido encontro, tomou-
-se, segundo os reassentados, 
a decisão de se fazer uma ceri-
mónia de apresentação das no-
vas famílias aos antepassados.

O que dizem as estruturas do 
bairro

“Estamos a fazer um trabalho 
com a Associação dos Médicos 
Tradicionais de Moçambique 
(AMETRAMO) para resolver-
mos o problema”, conta a ve-
readora do distrito municipal 
KaMavota, Estrelinha Ndove.

Para a vereadora, os desmaios 
podem ter outro significado: 
“As pessoas dormem em tendas 
fechadas e com velas acesas”. 

Sem descartar a realiza-
ção da cerimónia, Ndove de-

fende que o fumo causado 
pelas velas e o ambiente fe-
chado das lonas podem ser a 
explicação lógica dos desmaios.

A vida no centro de
 reassentamento

À semelhança de outros 
centros, as famílias  reassen-
tadas  em Chiango vivem 
em condições deploráveis.

Falta água, luz. Enfim, fal-

ta o mínimo de condições ne-
cessárias para a habitabilidade 
humana. Mulheres e crianças 
percorrem longas distâncias à 
procura do precioso líquido.

A voz de quem sofre 

O município atribuiu  um 
espaço de 15 X 20 e uma lona 
para cada família, a maioria 
com mais de cinco membros.

Os quartos de banho são 
feitos de plásticos e sacos, as 
latrinas não são melhoradas, 
o que pode a qualquer altura 
criar surto de cólera ou ou-
tro tipo de doença diarreica.

“Aqui não temos água, não 
temos nada. Vivo nesta lona, 
a minha sorte é que estou so-
zinha. Prometeram dar 10 sa-
cos de cimento e 12 chapas, 
mas ainda não vimos nada”, 
conta Leonice Noa, idosa.

Simão Tomo, 43 anos, divide 
a lona com a mulher e mais dois 
filhos, “a situação é triste, não te-
mos serviços básicos, aqui perto 
não há hospital e nem seguran-
ça”. (Canal de Moçambique) 

Autoridades locais dizem que desmaios são da autoria dos antepassados, alegadamente 
porque não foram informados que novas famílias iam habitar naquele local

Há males que vêm por outros males!

Reassentados no Chiango vítimas 
de desmaios e mortes
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publicidade

“Aqui não temos água, não temos nada” - Leonice Noa
“Comecei a sentir o peito a arder, apanhei vertigem e não 

recordo de mais nada” - Dulce, vítima de desmaios
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Nacional

  Cláudio Saúte

O presidente da Assem-
bleia Provincial de Maputo, 
Osório Soto, lançou um ape-
lo às populações dos bairros 
periféricos da Matola e da 
província de Maputo para 
absterem-se de fazer a jus-
tiça pelas próprias mãos.

Só no último fim-de-sema-
na, uma pessoa foi linchada e 
outras seis escaparam graças 
à intervenção das autoridades 
policiais. Na madrugada de 
domingo, uma pessoa foi lin-
chada e outras três escaparam 
ao linchamento, no Quilóme-
tro-16, Posto Administrativo 
da Matola-Rio. Já no bairro 
de Khongolote, três pessoas 
foram violentamente espan-
cadas ao serem confundidas 
com “informadores” do G-20, 
um grupo de 20 malfeitores. 
Estes foram surpreendidos a 
fotografar residências e es-
tabelecimentos comerciais.    

Óscar Soto, que falava na 
Matola, na abertura da VII 
Sessão Ordinária da Assem-

O Comando da cidade de 
Maputo veio esta segunda-
-feira ao terreiro, através do 
respectivo porta-voz, Orlan-
do Madumane, afirmar que a 
gang de bandidos, que com re-
curso a objectos contundentes 
semeiam terror nas cidades de 
Maputo e Matola, é compos-
ta por jovens que já estiveram 
detidos nas cadeias nacionais.

 “Este grupo é composto por 
jovens que já foram presos vá-
rias vezes.  Agora, a “missão” 
deles é assaltar lojas e escri-
tórios nos bairros de cimen-

bleia Provincial que vai de-
correr até esta sexta-feira, 
disse que nos últimos dias, a 
periferia da cidade de Mato-
la, tem vindo a ser assolada 
com o recrudescimento da 
criminalidade violenta, com 
maior incidência e gravi-
dade nas zonas per-urbanas 
da província de Maputo.   

“Apelamos às populações 
a reforçar a vigilância, a co-
laborar com as forças de 
defesa e segurança e abas-
tecer-se de fazer a justiça 
pelas próprias mãos”, disse.

O presidente da Assembleia 
Provincial igualmente apelou 
às forças de defesa e seguran-
ça para redobrar os esforços no 
cumprimento da sua missão 
de garantir ordem, seguran-
ça e tranquilidades públicas.

“Preservaremos sempre 
a paz. Infelizmente, sem-
pre beliscado por actos bár-
baros, inflamados por dis-
cursos antipatrióticos de 
alguns moçambicanos, a 
exemplo de alguns aconte-
cimentos belicistas”, disse.

to”, disse sem explicar se os 
mesmos fugiram das celas ou 
cumpriram a pena e saíram.

 Madumane disse que en-
tre dias 5 e 9 de Agosto cor-
rente ocorreram dois roubos 
protagonizados por grupos 
ainda a monte. Um foi a 
uma loja no bairro do Alto-
-Maé e outro a um escritório 
no bairro da Polana Cimento.

 Segundo Madumane, por 
volta das 17 horas do dia 05 
corrente, os bandidos assalta-
ram uma loja de onde retiraram 
receita do dia não quantificada, 

Frelimo fala de 
desestabilização

O chefe da bancada parla-
mentar da Frelimo, Romão 
Muthisse, enquadra a onda de 
criminalidade perpetrada pe-
los grupos desconhecidos na 
calada da noite empunhados 
de instrumentos contundentes, 
na Matola, assaltando casas, 
violando mulheres, homens 
e crianças, criando pânico e 
terror no seio da população, 
desacredita todo o esforço 
do Governo na manutenção 
da paz, condição fundamen-
tal para o desenvolvimento.

“Solidarizamo-nos com to-
das as vítimas destes crimes 
macabros. Apelamos às for-
ças da lei e ordem para redo-
brarem os esforços apoiando 
as iniciativas da população 
na metodologia de comba-
te a este crime violento que 
de uma forma não sossega a 
população da cidade”, disse.

Afirmou que os conselhos 
comunitários de seguran-
ça constituem formas mais 

três computadores portáteis e 
igual número de celulares, e 
cinco livros de cheques. Nou-
tro caso, a gang com recurso a 
instrumentos contundentes ar-
rombou a porta dum escritório, 
tendo retirado três computado-
res portáteis, igual número de 
celulares e documentos institu-
cionais. Tanto no primeiro as-
sim como no segundo assalto os 
bandidos torturam as vítimas.

Há dias, as autoridades poli-
ciais anunciaram ter neutraliza-
do três quadrilhas que actuavam 
em diferentes pontos da cida-

organizadas para a neutra-
lização destes grupos crimi-
nosos que actuam visando 
desacreditar as acções do 
Governo, como que este não 
estivesse interessado em de-
fender o seu povo, acusan-
do a Polícia de nada fazer.

Renamo elege falta de 
energia, água e transporte

O chefe da bancada parla-
mentar da Renamo, Mateus 
Tomo, apresentou problemas 
relacionados com a crimi-
nalidade, falta de energia, 
transporte e vias de acesso a 
nível da província de Maputo.

A falta de iluminação nal-
guns bairros do município 
da Matola – por exemplo no 
bairro de Intaka onde os mo-
radores escreveram uma carta 
dirigida ao chefe de Estado, 
Armando Guebuza, a infor-
mar sobre as irregularidades 
da gestão municipal naque-
le bairro – é para Tomo um 
dos problemas a resolver.

Outro ponto, na óptíca de 

de de Maputo. Os grupos são 
compostos por indivíduos com 
idade que varia de 16 a 35 anos.

O porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique ex-
plicou que um grupo composto 
por quatro indivíduos prota-
gonizava roubos nos bairros 
Ferroviário, Laulane e Hulene. 
Outra quadrilha, composta por 
seis indivíduos, fazia incursões 
nos bairros de Mavalane e Ge-
orge Dimitrov, vulgo Benfica.

Madumane disse que a outra 
quadrilha, composta por três 
homens, actuando no bairro de 

Tomo, que merece uma in-
tervenção urgente por par-
te do executivo tem a ver 
com a degradação e a falta 
de vias de acesso que con-
tribuem para o fraco desen-
volvimento da província.

“No sector de transporte há 
pessoas que são transporta-
das por camiões ou carinhas 
de caixa aberta. O Governo 
deve abrir mais vias de aces-
so. Esperamos que até esta 
sexta-feira, estas questões te-
nham sido respondidas pelo 
Governo. O cumprimento 
das actividades planificadas 
é deficitário, por isso será 
difícil alcançar as metas”.

Hoje, segundo dia dos tra-
balhos, haverá apreciação e 
debate da proposta do Pla-
no Económico Social e Or-
çamento da província para 
2014. Apresentação dos pa-
receres das comissões de tra-
balho. Esta quarta-feira, o dia 
esteve reservado a perguntas 
das bancadas ao Governo.  
(Canal de Moçambique)

Mavalane, dedicava-se, igual-
mente, à venda de drogas entre 
pesadas e ligeiras. Na sua posse, 
foi encontrada com 15 kg de so-
ruma e duas ampolas de cocaína.   

A Polícia acredita que com 
a neutralização pode mino-
rar o índice de criminalidade, 
mas considera ser uma missão 
delicada garantir a segurança 
e tranquilidade públicas. “Es-
tamos a trabalhar no sentido 
de evitar crimes violentos”, 
considerou Madumane, no ha-
bitual briefing com a Impren-
sa. (Canal de Moçambique)

Um morto e seis pessoas que escaparam ao linchamento é o balanço do fim-de-semana 
de patrulhas comunitárias

Reacção violenta ao crime na Matola

Teme-se tanto os criminosos quanto 
a população!

Polícia descreve assaltantes que aterrorizam Maputo e Matola

“As gangs são compostas por jovens 
que já foram presos várias vezes”

15



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 14 de Agosto de 2013

Nacional

  Cláudio Saúte 

Três cidadãos foram dura-
mente torturados recentemen-
te, no bairro de Khongolote, 
município da Matola, por te-
rem sido encontrados a foto-
grafar, com telemóveis, casas 
e estabelecimentos comerciais.

A população suspeitou  q u e 
os três fossem membros da 
gang “G-20”, acusada de intro-
duzir-se em residências, tortu-
rar, violar, engomar pessoas a 
ferro, antes de roubar os bens 
nas residências. O grupo tem es-
tado a semear terror nos bairros 
periféricos da cidade da Matola.

Os três indivíduos foram in-
terpelados por populares no 
bairro de Khongolote, posto 
administrativo de Infulene, na 
Matola. Foram surpreendidos 
a fotografar residências e es-
tabelecimentos comerciais lo-
cais, o que fez com que fossem 
confundidos com “informado-
res”, ou “membros” do “G-20”. 

O grupo foi encontrado com 
“cerca de dez telemóveis com 
imagens de residências”, se-
gundo revelou uma testemu-

nha ao Canal de Moçambique.
Não foi possível apurar a 

identidade dos supostos “engo-
madores”, mas no posto poli-
cial local, a Polícia confirmou a 
ocorrência e a transferência dos 
três cidadãos para a 7ª Esquadra 
da PRM, no bairro T-3, Maputo.

“Eles estiveram no bar. Ti-
raram umas fotos e pensamos 
que estavam a brincar. Passan-
do algum tempo, vimo-los a 
serem espancados pela popula-
ção. Disseram que gostaram das 
plantas (das casas) e estavam 
a levar para o bairro de Maxa-
quene”, contou um testemunho.

Polícia aborta linchamento 

Depois de interpelar o grupo, 
a população espancava as víti-
mas enquanto preparava pneus 
e lume para o linchamento. Um 
agente da Polícia da República 
de Moçambique, afecto no pos-
to policial que funciona no mer-
cado de Khongolote, foi alerta-
do, mas quando chegou no local 
enfrentou dificuldades para im-
pedir os populares de fazerem a 
“justiça” pelas próprias mãos.

  Arcénia Nhacuahe

A Rio Tinto Coal Mozam-
bique, empresa de mineração 
que opera em Tete, está a dar 
apoio aos técnicos da Unida-
de dos Cuidados Intensivos 
do Hospital Provincial de Tete 
(HPT) para que estes possam 
manusear, com eficiência, os 
equipamentos e artigos médi-
cos oferecidos recentemente. 
Os equipamentos vão servir 
para controlar a maneira como 
os pacientes são tratados.

Numa primeira fase, o apoio 
consiste em inventariar, mon-
tar e arrumar o equipamento, 
passando posteriormente à ca-
pacitação teórica e prática dos 
técnicos e médicos do hospi-

O dona de uma das casas 
fotografadas pediu calma aos 
populares dizendo que que-
ria que o caso fosse tratado 
na Polícia. Durante este pro-
cesso de negociações, duas 
viaturas da Polícia, da marca 
Mahindra, chegavam no local 
com agentes da Polícia, abor-
tando assim os linchamentos.

Intensificam 

tal, sobre o funcionamento do 
equipamento da primeira sala 
de Cuidados Intensivos do HPT.

A directora clínica da empre-
sa Rio Tinto Coal Mozambique, 
Theuona Jansen van Vuuren, 
disse em Maputo que o material 
que está a ser organizado vai 
servir de suporte na obtenção 
de dados específicos e precisos, 
o que permitirá aos clínicos re-
conhecer se os pacientes estão 
a ser diagnosticados e tratados 
convenientemente. “O objecti-
vo do trabalho que a Rio Tinto 
está a fazer é de, para além de 
outras vantagens, maximizar 
as funcionalidades da unidade, 
reforçando as capacidades e 
habilidades do seu pessoal hos-
pitalar, através da partilha de 

patrulhamentos 

Enquanto isso, as acções de 
patrulhamento comunitário 
intensificaram-se desde última 
sexta-feira nos bairros Khon-
golote, 1º de Maio e Intaka na 
sequência de mais um ataque 
de malfeitores. Por exemplo, no 
bairro de Intaka não há energia 
eléctrica devido à negligência 
do Governo. E para lograr os 

conhecimentos e boas práticas 
clínicas vitais para uma unidade 
de cuidados intensivos”, disse.

Referiu que o equipamento, 
bem como os artigos médicos 
oferecidos ao hospital provin-
cial de Tete constituem a primei-
ra parte de um apoio orçado em 
mais de 2,5 milhões de dólares, 
um valor que vai ser estendido a 
outras unidades hospitalares em 
Moçambique. O nosso compro-
misso é maximizar as funciona-
lidades da unidade, reforçando 
as capacidades e habilidades do 
seu pessoal hospitalar, através 
da partilha de conhecimentos 
e boas práticas clínicas vitais 
para uma unidade de cuidados 
intensivos”, acrescentou a fon-
te. (Canal de Moçambique)  

seus intentos, os malfeitores são 
indiciados de terem acendido 
plásticos para pingar nas vítimas 
para os forçar a tirar dinheiro. 

Até às 18 horas deste domin-
go, os chefes de blocos e quartei-
rões de Khongolote e 1º de Maio 
estavam reunidos para planifi-
carem a patrulha nesta semana. 
Os patrulhamentos começam às 
23 horas e terminam às 04 ho-
ras. (Canal de Moçambique) 

Para manuseamento de equipamentos médicos

Rio Tinto Coal capacita técnicos do 
Hospital Provincial de Tete

Em Khongolote

Cidadãos torturados pela população 
suspeitos de pertencerem a gang “G-20”
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  Aunício da Silva

O Movimento Democráti-
co de Moçambique, MDM, 
denuncia a recolha de cartões 
de eleitores por parte dos se-
cretários de grupos dinami-
zadores nos bairros da Ilha 

de Moçambique, Nampula.
De acordo com Abdul Raimo 

Satar, membro da Comissão 
Política do MDM, residente na 
Ilha de Moçambique, os secre-
tários de grupos dinamizadores 
recolheram cartões de eleitores 
no bairro Jembesse, do lado 

continental e quase em todos 
os bairros da parte insular. 

Segundo o nosso interlo-
cutor, a ideia de recolha de 
cartões é resultado de uma 
campanha que a Frelimo está 
a levar a cabo na Ilha de Mo-
çambique dissuadindo aos po-

pulares para não aderirem a 
outras formações partidárias.

Satar disse que “a Frelimo 
pretende fabricar cartões pa-
ralelos para que possa pre-
judicar os outros partidos e 
as respectivas candidaturas”.

Entretanto, a recolha dos car-
tões por parte dos secretários 
de grupos dinamizadores na 
Ilha de Moçambique teve lu-
gar logo depois do término do 
recenseamento eleitoral, simu-
lando que nos mesmos havia 
erros. (Canal de Moçambique)

  Arcénia Nhacuahe

A directora do Instituto de 
Medicina Tradicional no Mi-
nistério da Saúde, Felisberta 
Gaspar, disse recentemente em 
Maputo que a medicina moder-
na em Moçambique não cobre 
todo o País, então deve-se traba-
lhar com o grupo praticante da 
medicina tradicional e sua co-
munidade na melhoria dos seus 
conhecimentos ligados à saúde.

Felisberta Gaspar falava na 
abertura do Workshop Na-
cional sobre o Protocolo de 

Swakopmundo sobre os co-
nhecimentos tradicionais, 
folclórico e os seus regula-
mentos de Implementação. 

Aprovada em 2004, a polí-
tica da medicina tradicional 
constituiu uma plataforma 
de debate das questões con-
ceptuais relacionadas com o 
conhecimento tradicional e 
das expressões de folclórico. 
Igualmente, promover a dis-
seminação da informação das 
medidas que podem ser levadas 
a cabo a nível nacional para o 
estabelecimento do sistema de 

protecção de certas doenças.
Felisberta Gaspar contou que 

a protecção da malária vai ser a 
primeira linha daquilo que é o 
tratamento tirado das comuni-
dades que hoje estão a dar um 
grande contributo no tratamento 
de certas doenças. Referiu que 
já existem plantas tradicionais 
cientifi camente aprovadas que 
fazem parte do rolo daquilo que 
são misturas modernas que hoje 
são utilizadas amplamente a 
nível do mundo. “Para Moçam-
bique, o conhecimento dessa 
ligação de medicina tradicional 

e moderna não só vem valer 
aquilo que é a importância e o 
chamamento que o mundo dá 
para ter atenção e poder prote-
ger estes conhecimentos. Vai 
igualmente valer em grande 
medida em termos de medica-
mentos que possam ser des-
cobertos tratamentos de certas 
doenças ”, acrescentou a fonte.

Promover iniciativas que 
terão impacto global

O director regional da ARI-
PO, Fernando dos Santos, disse 

que o Governo moçambicano 
deve promover iniciativas para a 
adopção de uma convenção que 
terá um impacto global. O facto 
é para permitir o desenvolvi-
mento das comunidades locais 
que há séculos vêm cultivando 
e usando os conhecimentos tra-
dicionais e o folclore no País. 
“Um número considerado de 
medicamentos modernos é pro-
duzido à base de plantas medici-
nais que foram descobertas por 
algumas comunidades locais. 
Incumbi ao Governo desenvol-
ver um quadro jurídico nacional 
para a protecção dos conhe-
cimentos tradicionais”, disse

Comunidades recebem pouco 
pela contribuição

Na ocasião, o secretário per-
manente da Saúde, Marcelino 
Lucas, disse que as comunida-
des detentoras de conhecimen-
tos de plantas medicinais, pouco 
ou nenhum benefício recebem 
pela contribuição dada. “Para 
além disso, tem-se assistido a 
episódios de indivíduos que se 
apropriam desses conhecimen-
tos, obtêm título individual e 
procedem à exploração comer-
cial sem nenhuma compensação 
para as comunidades detentoras 
desses conhecimentos”, disse

Lucas referiu que a protecção 
dos conhecimentos tradicionais 
e do folclórico permite que as 
comunidades possam explorar 
os seus conhecimentos, impe-
dir o seu ilícito por indivíduos 
estranhos e de maneira cons-
ciente dar consenso ao seu uso 
com a devida e justa remunera-
ção. (Canal de Moçambique)

Ilha de Moçambique

Secretários de grupos dinamizadores 
recolhem cartões de eleitor

Para melhorar conhecimentos ligados à saúde

Governo recomenda aproximação entre 
medicina moderna e tradicional 
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 Rizique Zacarias, Quelimane

Animais mortos ou doentes 
em fase terminal, espalhados 
pelos bairros periféricos da ci-
dade de Quelimane, estão a ser 
recolhidos pelos coveiros da 
Empresa Municipal de Sanea-
mento (EMUSA), um serviço 
que acaba de ser introduzido 
nos bairros com a compra de 

No âmbito da divulgação da 
Lei da Probidade Pública, que 
estabelece as bases e o regime 
jurídico relativo à moralidade e 

A BMW África do Sul, para 
facilitar o seu programa de 
exportação, implementou um 
modelo de exportação duplo, 
como parte de uma cadeia 
integrada de fornecimentos 
sul-africana. Segundo um co-
municado recentemente en-
viado à nossa Redacção, o fa-
bricante automóvel da Baviera 

bicicletas especializadas para o 
efeito. A medida visa melhorar 
a imagem da cidade e evitar o 
alastramento de doenças cani-
nas e de outros quadrúpedes.

Vários cidadãos criam ani-
mais como gatos, cães e ma-
cacos nas suas residências sem 
o mínimo de cuidados vete-
rinários, o que, muitas vezes, 
culmina com a morte desses.  

ao respeito pelo património pú-
blico, o Procurador-Geral Ad-
junto, Alberto Paulo, proferiu 
uma palestra, num recente en-

tem vindo a exportar apenas a 
partir do porto de Durban via 
Transnet, mas, como resulta-
do do aumento da produção, a 
empresa vai exportar cerca de 
20% dos BMW Série 3 Sedan, 
que equivalem a aproxima-
damente 14 mil veículos por 
ano, através do terminal de 
carros de Maputo. (Redacção)

Antes, o serviço de recolha 
de animais mortos funciona-
va de forma deficiente, uma 
vez que os coveiros faziam-se 
transportar em viaturas, limi-
tando-se apenas à recolha de 
animais nas zonas de cimento.

Muitos bairros de Quelimane 
debatem-se com o antiquíssimo 
problema de desordenamento 
territorial, ou seja, construção 

contro com os gestores e directo-
res da Electricidade de Moçam-
bique, E.P. (EDM),  em Maputo.

No encontro que contou com 
a participação do Presidente do 
Conselho de Administração da 
EDM, Augusto de Sousa Fer-
nando, aquele magistrado par-
tilhou a sua experiência sobre 
os desafios decorrentes da im-
plementação da legislação em 
vigor desde Novembro passa-
do, sua interpretação, situações 
de conflito de interesses, en-
tre outros aspectos relevantes.

Abordado momentos após a 
palestra, o PCA da EDM dis-
se que “ao trazermos pessoas 
que entendem de matéria le-
gal, pretendemos  aferir se o 
que fazemos como empresa, 
no nosso dia-a-dia, não estará 
a ferir a legislação em vigor”.

desordenada de casas e outro 
tipo de infra-estruturas, facto 
que interrompe acessos rodovi-
ários às unidades residenciais.

A directora da Empresa Mu-
nicipal de Saneamento, Isabel 
Guiruga, refere que a melho-
ria do serviço de recolha de 
animais mortos resulta do fac-
to de a EMUSA ter adquirido 
novas bicicletas basculantes 

 “Há muitas coisas que apren-
demos hoje aqui, pois, nós fun-
cionários públicos, temos que 
seguir à risca o que está plas-
mado na lei”, indicou, acrescen-
tando ter sido “uma experiência 
muito boa, razão pela qual vai 
valer a pena tomar acções sub-
sequentes como, por exemplo, 
a criação da Comissão da Ética 
prevista na legislação, que con-
sagra os deveres, as responsabi-
lidades e as obrigações dos ser-
vidores públicos, bem como os 
titulares dos órgãos públicos”.

Por sua vez, o Procurador Ge-
ral Adjunto, Alberto Paulo, re-
feriu a-propósito da palestra que 
“a Procuradoria Geral da Repú-
blica tem o dever legal de parti-
cipar na elevação da consciência 
jurídica dos cidadãos e muito 
mais em relação aos servidores 

que facilitam o acesso direc-
to aos reservatórios de lixo 
doméstico nas zonas rurais.

O coveiro de animais circu-
la pelos bairros e esquinas da 
urbe, recolhendo animais mor-
tos ou gravemente doentes para 
o interior de um caixote monta-
do numa bicicleta. De seguida, 
procede ao respectivo enter-
ro. (Canal de Moçambique)

públicos, por isso mesmo que 
constitui um dever legal a PGR 
participar na divulgação da lei”.

 “A EDM, sendo uma Em-
presa Pública, os seus trabalha-
dores são servidores públicos, 
por via disso esta lei é também 
aplicável a eles, daí que é bom 
que tenham conhecimento do 
conteúdo da lei, que saibam o 
que ela diz, que obrigações lhes 
impõe e como deve ser o seu 
comportamento à luz da legis-
lação”, frisou Alberto Paulo.

Para além das obrigações 
gerais, conforme sustentou, a 
EDM vai ter que criar a Comis-
são da Ética Pública, uma figura 
que não existe na orgânica da 
empresa: “É um órgão novo que 
vai exigir preparação da empresa 
para o efeito”, finalizou. (FDS)

Município de Quelimane

Coveiros recolhem animais mortos 
nos bairros periféricos

Luta contra improbidade

EDM cria Comissão da Ética Pública

Da África do Sul

BMW exporta viaturas 
via porto de Maputo
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Desporto

  Cláudio Saúte

A Federação Moçambica-
na de Futebol sorteou, na úl-
tima sexta-feira, os jogos dos 
quartos-de-final da Taça de 
Moçambique, versão 2013, co-
locando pela frente as equipas 
do Ferroviário de Maputo e da 
Beira. O jogo da primeira-mão 
está marcado para o dia 18 de 
Setembro, no Estádio da Ma-

chava. Actualmente, as duas 
equipas são separadas por cin-
co pontos, no “Moçambola”. 

Segundo o sorteio, o Des-
portivo de Maputo, actual lí-
der do campeonato da cidade 
de Maputo, com 53 pontos, 
seguido do Estrela Vermelha, 
com 49 pontos, medirá forças 
com o Incomáti de Xinavane. 
Com esta equipa, irá bater-
-se na fase de poule de apura-

mento ao “Moçambola” que 
arranca na próxima semana.  

Enquanto isso, o Desportivo 
de Tete vai jogar com o ven-
cedor do desafio entre a Liga 
Muçulmana e o Chibuto FC, 
em partida em atraso a ter lugar 
quinta-feira, a contar para os oi-
tavos-de-final desta competição. 

O Têxtil de Púnguè começa a 
eliminatória na capital provin-
cial de Sofala, diante dos “lo-

comotivas” da capital do norte, 
para 10 dias depois receber no 
Estádio 25 de Setembro, em 
Nampula, o mesmo adversário. 
Os jogos das meias-finais co-
meçam no dia 16 de Outubro e 
serão disputados tal como nos 
quartos-de-final em duas mãos. 
A final está marcada no Está-
dio Nacional do Zimpeto a 23 
de Novembro do corrente ano. 

A empresa moçambi-
cana de Telefonia móvel, 
mCel, é a patrocinadora ofi-
cial da prova. Deverá de-
sembolsar 550 mil meticais.  

 
Taça dá rodagem

O presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol, Fei-
zal Sidat, disse que a Taça de 
Moçambique vai permitir que 
os jogadores sejam rodados 
e joguem mais futebol. Disse 
que esta prova engloba todas 
as equipas do País e contribui 
para o melhoramento competi-
tivo das equipas participantes.

Segundo Sidat, a federa-
ção espera que os vencedores 
da prova possam represen-
tar o País, condignamente, 
na Taça das Taças Africanas, 
vulgo Taça Nelson Mandela.

“Os desafios são imensos. 

Dignificar da melhor forma 
o País nas competições in-
ternacionais. Queremos que 
as nossas equipas possam 
atingir a fase de grupo das 
provas continentais”, disse.

Acrescentou ainda que é ob-
jectivo da Taça dar mais roda-
gem às equipas, porque nas 
províncias joga-se muito pou-
co, sobretudo nos campeonatos 
provinciais. Os jogadores jo-
gam futebol ao mesmo tempo 
que trabalham, por isso jogam 
somente aos fins-de-semana.    

O patrocinador 

O representante da empre-
sa moçambicana de telefonia 
móvel, mCel, Zofimo Muiaua-
ne, disse que a empresa vai 
continuar a apoiar o desporto 
nacional, sobretudo o futebol, 
porque se enquadra na linha 
de responsabilidade social.

“A mCel é uma empresa mo-
çambicana dentro da estratégia 
de apoio ao desporto, conse-
guimos até hoje ser um dos 
maiores apoiantes. O primeiro 
objectivo é social. O segundo 
é aproximar os amantes do des-
porto, uma vez que o futebol 
é desporto das massas”, dis-
se. (Canal de Moçambique)

Taça de Moçambique

Ferroviário de Maputo cruza caminho 
do homónimo da Beira

  Cláudio Saúte

Decorreu no pretérito fim-de-
-semana a 14.ª jornada do “Mo-
çambola”, com o Clube de Chi-
buto a assaltar o comando da 
prova. A equipa de Gaza derro-
tou o Desportivo de Nacala por 
duas bolas a zero e aproveitou o 
deslize do Ferroviário da Beira 
ante o Estrela Vermelha local.

O jogo aliciante da jorna-
da foi, sem dúvidas, o “der-
by” de Maputo e o clássico 
do futebol nacional: Costa do 
Sol-Maxaquene. O desafio re-
sultou num empate a um golo.

Com o empate, o Maxaquene 
perdeu terreno em relação ao 
Chibuto e Liga Muçulmana. A 
jornada foi de sonho para o re-
presentante de Gaza, visto que 
ascendeu ao primeiro. A Liga 
Muçulmana manteve-se bem no 
topo com 27 pontos, os mesmos 
que o Chibuto, depois de vencer 
fora o Têxtil do Púnguè, por 1-0. 

O Ferroviário de Maputo 
também teve uma ronda, igual-
mente, proveitosa, na medida 
em que com o triunfo sobre o 
Chingale, por 1-0, passou para a 
sétima posição e aproximou-se 
do Maxaquene, Ferroviário da 
Beira e Desportivo de Nacala. 

Quem parece estar condena-
do a descer da divisão é o Ma-
tchedje que averbou a décima 
primeira derrota, desta vez fren-
te à HCB, por 2-0. Com cinco 
pontos apenas, os “militares” 
ocupam a última posição. Em 
queda está o Vilankulo que mui-
to prometeu para esta época mas 
que jogo-a-jogo vai defraudan-
do às expectativas. Foi ao terre-
no do Ferroviário de Nampula 
perder, por 2-0. Esta vitória foi 
muito importante para os “nam-
pulenses” que ganharam pontos 
aos seus directos concorrentes 
na luta pela fuga à despromo-
ção.  (Canal de Moçambique)

Depois de quase dois meses

“Moçambola” retoma com 
Chibuto no comando
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  Matias Guente 

A Ordem dos Advogados re-
alizou recentemente a avalia-
ção de acesso à instituição para 
aquisição da carteira profissio-
nal por parte dos graduados em 
Direito. Foram avaliados cerca 
de 68 e os resultados são por 
demais mínimos, o que convoca 
a uma reflexão sobre a qualida-
de dos licenciados em Direito 
que dias após dia são graduados 
nas universidades nacionais. Há 
advogados, obviamente gradua-
dos em Direito, que obtiveram 

apenas dois valores na prova. 
De acordo com a pauta fi-

nal que o Canal de Moçam-
bique teve acesso, a média de 
todos os avaliados é de 10.2 
valores. A média dos que fo-
ram aprovados é de 11 valores.

Do total de 68 examinados, 
48 foram aprovados e 20 repro-
varam. Ou seja, 70 por cento de 
aprovação contra 30 por cento 
dos reprovados. Em termos es-
tatísticos os resultados não são 
maus, mas quando olhamos 
para as notas vê-se que a qua-
lidade dos juristas que estão 

O Millennium bim assinou 
um protocolo comercial com o 
INCAJU que vai disponibilizar 
junto dos quadros directivos e 
dos funcionários desta institui-
ção uma oferta integrada de pro-
dutos e serviços com condições 
mais vantajosas e exclusivas.

A parceria decorrente da assi-
natura deste protocolo permitirá 
aos colaboradores da instituição 
o acesso a um leque bastante 
atractivo de produtos e serviços 
do Millennium bim, usufruin-
do igualmente, e sempre, de 
um acompanhamento exclusi-
vo e permanente por parte do 

a ser formados deixa muito a 
desejar. Apenas 8 avaliados é 
que tiveram nota de 14 valores.

Há licenciados em Direito 
que cometeram a proeza de ob-
ter em sede de avaliação a nota 
de dois, três, quatro valores.

Outra questão que as referi-
das notas levanta é que os ava-
liadores da Ordem dos Advo-
gados são docentes de Direito 
nas diversas universidades que 
graduam os mesmos licencia-
dos que reprovam com dois va-
lores. (Canal de Moçmabique)

banco. “Esta parceria irá abrir 
novas portas aos Quadros Di-
rectivos e Funcionários Públi-
cos do INCAJU na medida em 
que, a partir de agora, poderão 
contar com ofertas exclusivas 
e mais direccionadas às suas 
necessidades. O Millennium 
bim continua a desenvolver ser-
viços e produtos ajustados às 
necessidades dos clientes, que 
englobam soluções de Crédito 
a Consumo, à Habitação, entre 
outros. Esta é mais uma das ac-
ções enquadradas na estratégia 
de fidelização tanto de funcio-
nários como de instituições pú-

  André Mulungo

Cinco agentes da Polícia de 
Investigação Criminal (PIC), 
na província de Maputo, estão 
a contas com a justiça acusa-
dos de fazer cobranças ilíci-
tas para libertar criminosos.

“Tendo informações de que o 
procurador que  trabalhava no

caso emitiu mandado de 
soltura, os agentes  foram ter 
com os familiares dos detidos” 
e exigiram 26.500 meticais à 

blicas. Trata-se de um segmento 
de mercado que reconhecemos 
o seu potencial e apostamos”, 
afirmou Teotónio Comiche, ad-
ministrador do Millennium bim.

“Esta assinatura represen-
ta mais um importante mar-
co na história do Millennium 
bim. Estamos, a cada passo, 
mais próximos das institui-
ções que partilham da nossa 
missão de construir um Mo-
çambique forte, com um sector 
bancário dinâmico, competiti-
vo e ao nível das melhores do 
mundo”, concluiu o adminis-
trador do banco. (Redacção)

cada uma das  cinco famílias de 
igual número de cidadãos ora 
detidos, em troca de liberdade, 
contou o porta-voz do Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção (GCCC), Bernardo Duce.

Duce não avançou detalhes 
sobre os passos que culmina-
ram com a neutralização do 
plano dos agentes. O caso, 
de acordo com  Duce, foi re-
metido ao julgamento no Tri-
bunal Distrital da Machava. 
(Canal de Moçambique)

Millennium bim oferece benefícios 
aos quadros do INCAJU

Avaliação para acesso à OAM revela triste realidade:

Advogados de dois 
valores!

Exigiram valores monetários para libertar detidos

Cinco agentes 
da PIC julgados 
por tentativa 
de extorsão
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O Ministério da Saúde (MISAU) 
e o Banco Comercial de Investi-
mentos (BCI) acabam de rubricar 
um Protocolo Financeiro e de Coo-
peração entre as duas Instituições.

A cerimónia decorreu nas insta-
lações do Ministério da Saúde, em 
Maputo, tendo o Protocolo sido 
rubricado pelo Dr. Paulo Sousa, 
Presidente da Comissão Execu-
tiva do BCI, e pelo Dr. Martinho 

Dgedge, Director Nacional de 
Recursos Humanos do Ministé-
rio da Saúde, em acto presencia-
do por diversos Quadros supe-
riores de ambas as instituições.

“O acordo em presença vem 
conferir um novo dinamismo ao 
bom relacionamento comercial 
e institucional existente há longa 
data, abrindo novas perspecti-
vas de aprofundamento, decor-

rentes da dinâmica do mercado 
e das necessidades específicas 
do Ministério da Saúde e seus 
Órgãos, Instituições e funcio-
nários em todo o país”, refere 
uma nota de Imprensa do banco!

Com a assinatura deste Pro-
tocolo, o BCI predispõe-se a 
proporcionar benefícios e con-
dições preferenciais a todos os 
funcionários ligados ao Minis-
tério da Saúde, nomeadamente 
vantagens especiais no acesso à 
diversidade dos serviços do BCI.

Entre esses benefícios, desta-
cam-se a facilidade de crédito de 
curto prazo designado por “Limite 
de Crédito Ordenado” às contas à 
ordem dos funcionários; crédito à 
habitação, aquisição, construção 
e obras, com condições preferên-

cias e atendimento especializado; 
Crédito ao Consumo; Leasing 
mobiliário e imobiliário; Meios 
de Pagamento, acesso a cartões de 
débito, Cartão “Visa” de débito e 
de crédito, que permite o levanta-
mento de numerário em qualquer 
parte do mundo, através da rede de 
ATM VISA; e Serviços Electróni-
cos, através de uma vasta gama de 
operações rápidas e segura, nome-
adamente, transferências interban-
cárias, pagamentos de serviços, 
consultas de extractos de conta, 
conversão de moeda, entre outros.

Intervindo na ocasião, o Pre-
sidente da Comissão Executiva 
do BCI Paulo de Sousa, disse 
que, o envolvimento da institui-
ção que dirige com o MISAU, 
para além de estabelecer relações 

institucionais e comerciais en-
quadra se na operacionalização 
de várias iniciativas de Respon-
sabilidade Social que conduziram 
ao apetrechamento e à doação de 
mantimentos a diversas unida-
des sanitárias dispersas pelo país.

Por sua vez, o Director Nacional 
de Recursos Humanos do MISAU 
enalteceu a parceria e os benefícios 
que o mesmo proporcionará, subli-
nhando o seu alinhamento com um 
os objectivos principais do Plano 
de Actividades daquele Ministério 
e no melhoramento das condições 
de vida dos seus Funcionários.

Refira-se que, a assinatu-
ra do referido acordo, teve 
lugar na passada sexta-fei-
ra em Maputo. (Redacção)

BCI e MISAU assinam Protocolo 
Financeiro e de Cooperação
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Os Estados Unidos da América 
(EUA) vão apoiar financeiramente 
o desenvolvimento das actividades 
de exploração dos  recursos natu-
rais em Moçambique, conforme 
anunciado recentemente em Ma-
puto pelo coordenador dos Assun-
tos Internacionais de Energia dos 
EUA, Carlos Pascual, durante uma 
conferência de imprensa destinado 
a fazer o balanço dos três dias de 
visita de trabalho a Moçambique.

Na ocasião, Carlos Pascual disse 
que são necessários 40 biliões de 
dólares norte-americanos para fi-
nanciar o desenvolvimento das acti-
vidades de exploração dos recursos 
naturais no País tais como: carvão 
mineral, gás natural, energia eléc-
trica e outros hidrocarbonetos que 
diariamente são descobertos em di-
versas zonas do território nacional.

Carlos Pascual não explicou em 
que acções o referido valor será 
aplicado uma vez que os governos 
dos dois países estão neste mo-
mento a estudar a forma e como o 
financiamento dos EUA será usado.

A iniciativa, de acordo com o 
coordenador dos Assuntos Inter-
nacionais de Energia dos EUA, 
visa permitir que a exploração 
dos recursos naturais beneficie 
a maioria dos moçambicanos.

“Como é de conhecimento de to-
dos, Moçambique é neste momento 
possuidor de maiores reservas de 
gás natural e de carvão mineral ao 

nível mundial. Por via disso, o Pais 
está a necessitar de grandes inves-
timentos privados e públicos que 
possam viabilizar a sua exploração 
e colocação nos grandes mercados 
internacionais como; Japão, China, 
Índia,  entre outros de modo a que, 
os mesmos sejam transformados 
em riqueza para todos os moçam-
bicanos. Então é neste âmbito que 
vamos apoiar financeiramente a 
Moçambique no desenvolvimento 
de várias iniciativas ligadas à ex-
ploração dos recursos naturas como 
forma de galvanizar a economia 
nacional de Moçambique”, subli-
nhou o governante norte-americano.

Os EUA pretendem com esta 
iniciativa que mais moçambicanos 
tenham acesso à energia eléctrica.

“Tal como eu disse inicialmente, 
Moçambique tem um grande poten-
cial dos recursos naturais mas apesar 
disso a maioria dos moçambicanos 
continua sem se beneficiar directa-
mente destas riquezas, daí a nossa 
disponibilidade em apoiar finan-
ceiramente de modo a mudar este 
quadro negro”, sublinhou a fonte.

É necessária uma gestão 
transparente para que todos os 
moçambicanos beneficiem-se da 

exploração mineira

Durante a conferência de im-
prensa, Carlos Pascual defendeu a 
necessidade de o governo ser trans-

parente na gestão da exploração dos 
recursos naturais de modo a que os 
seus benefícios se façam sentir na 
vida da maioria dos moçambicanos.

“Mais primeiro, o governo deve 
saber gerir muito bem as expecta-
tivas que a descoberta dos recursos 
minerais estão neste momento a 
criar na sociedade civil moçambica-
na”, disse Carlos Pascual, para de-
pois explicar: Tal como o Presidente 
da República de Moçambique tem 
sublinhado que as primeiras recei-
tam provenientes da exploração de 

recursos mineiras vão começar a 
entrar nos cofres do Estado a partir 
de 2018 ou 2020 altura iniciará a sua 
exportação. Portanto, é preciso que 
todos os moçambicanos entendam 
essa parta que é muito importante 
para não se poder esperar. E depois 
é importante que, quando o dinhei-
ro começar a chegar nos cofres do 
Estado, o governo aplique essas re-
ceitas na edificação de infra -estru-
turas sociais com grande impacto no 
dia-a-dia da população como são o 
caso das escolas, hospitais e estra-

das. Só assim, é que todos os mo-
çambicanos se beneficiarão da ex-
ploração dos recursos naturais que 
neste momento abundam no País”, 
sublinhou Carlos Pascual. Refira-se 
que os EUA são o grande parceiro 
de Moçambique, uma vez que para 
além de apoiar o Orçamento do Es-
tado, financiar a implementação de 
diversos projectos sociais, tais como 
o combate ao HIV-Sida, expansão 
das redes escolar, sanitária, abaste-
cimento de água, eléctrica e rodo-
viária. (Canal de Moçambique)

Disponíveis 40 mil milhões de dólares

EUA apoiam exploração dos recursos 
naturais em Moçambique
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O Governo vai impor à 
Presidência da República e 
à Assembleia da República 
a constituição de uma reser-
va orçamental de 2,5% dos 
seus respectivos orçamen-
tos, tal como já impunha no 
ano passado aos serviços 
da Administração Central.

De acordo com uma circular 
da Direcção-Geral do Orça-

A polícia de Nova Iorque 
está a revistar aleatoriamen-
te as pessoas que circulam nas 
ruas de Manhattan. Esta medida 
tem contribuído para diminuir 
a criminalidade, mas foi consi-
derada como uma violação da 
Constituição norte-americana.

Numa decisão de quase 200 
páginas, o juiz Shira Schein-
dlin declarou que aquela prá-
tica da polícia de Nova Ior-
que viola a quarta emenda e 
também a garantia patente na 
14.ª, já que os jovens do sexo 
masculino de origem negra ou 
hispânica tinham maior pro-
babilidade de ser abordados.

O presidente da câmara de 

mento (DGO) com instruções 
aos serviços para a preparação 
do Orçamento do Estado para 
2014, os serviços terão de guar-
dar 2,5% do valor do orçamen-
to (actividade e projectos) de 
todo o programa orçamental.

A novidade deste ano pren-
de-se com a introdução espe-
cífica na circular da obrigação 
dos Órgãos de Soberania de 

Nova Iorque, Michael Bloom-
berg, vai recorrer da decisão, 
alegando que esta prática de-
nominada «Stop-and-Search» 
retirou 8 mil armas das ruas 
numa década e acrecentou que 
«não há dúvidas de que parar, 
interrogar e revistar tem salva-
do inúmeras vidas», sublinhou.

Para a juíza federal Shira 
Scheindlin, na política chama-
da “pare e reviste” policiais 
podem revistar qualquer. A 
Justiça decretou que a táticas 
do prefeito de Nova York é 
inconstitucional por violar o 
direito das minorias; 87% dos 
revistados eram negros ou lati-
nos. (DN/Arcénia Nhacuahe)

fazerem esta reserva nos pró-
prios orçamentos, criando uma 
rubrica específica para o assun-
to. “No âmbito do Programa 
Orçamental P001 – Órgãos de 
Soberania a reserva é constitu-
ída no orçamento de cada enti-
dade e identificada através da 
classificação económica acima 
referida”, lê-se no documento.

Na mesma circular referente 

à preparação do Orçamento do 
Estado para 2013, a Direcção-
-Geral do Orçamento (DGO) 
dizia que apenas os serviços 
da Administração Central (ad-
ministração directa do Esta-
do) tinham de constituir esta 
reserva, já excepcionando 
o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) e as universidades.

O Governo já tinha incluído 

uma reserva orçamental no Or-
çamento do Estado para 2013, 
no valor de 430 milhões de eu-
ros, que acabou por ser consu-
mida para compensar o buraco 
criado pela inconstitucionali-
dade de quatro normas lá in-
cluídas, como a suspensão dos 
subsídios de férias dos traba-
lhadores em funções públicas.

Esse chumbo valeu na altura 
um rombo na ordem dos 1.326 
milhões de euros só com estas 
medidas, que a juntar à deterio-
ração do cenário macroeconó-
mico e despesas inerentes que 
tiveram de ser consideradas, 
obrigaram o Governo a encon-
trar medidas de compensação.

No Orçamento Retificati-
vo que veio a entrar em vi-
gor apenas no final do mês 
de Julho, essa reserva já 
era eliminada, valendo essa 
poupança contabilística na 
ordem dos 430 milhões.

Os Governos já dispõem por 
norma uma verba para despe-
sas excecionais incluída todos 
os anos nos orçamentos do 
Estado, na dotação provisio-
nal, e nos últimos anos têm 
recorrido também a cativações 
de várias despesas (só podem 
ser gastos essas valores com 
autorização do ministro das 
Finanças). (Agência Lusa)

Em Portugal

Governo obriga Presidência e Parlamento 
a fazer reserva orçamental

Polícia de Nova Iorque promove revistas 
“inconstitucionais” nas ruas de Manhattan
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  Arcénia Nhacuahe

 A música moçambicana 
estará representada na 29a 
edição do Festival Interna-
cional de Música da Baía das 
Gatas, Cabo Verde, que este 
ano homenageia o maestro 
Jorge Monteiro, o qual com-
pleta 100 anos de idade no 
próximo dia um de Outubro.

Mingas, Dilon Djindji, 
Stewart Sukuma, Sizaquel e 
Yolanda Kakana, são os mú-
sicos que vão representar 
Moçambique no festival a de-

  Arcénia Nhacuahe

O grupo moçambicano de 
teatro, Lareira Artes, parti-
cipa pela segunda vez con-
secutiva no festival inter-
nacional de teatro de língua 
portuguesa-FESTLIP a decor-
rer de 21 a 30 de Agosto na cida-
de brasileira do Rio de Janeiro.

Lareira Artes leva para este 
evento “Cinzas sobre as mãos″ 

correr em Cabo-Verde, Ilha 
São Vicente, entre os dias 
16,17 e 18 do mês em curso.

O responsável pela ida a 
Cabo Verde, Júlio Sitoe, da Big 
Brother Entretenimento, disse 
que a preparação garante uma 
representatividade positiva dos 
moçambicanos naquele país. 
Referiu que com tal é para ga-
rantir uma representatividade 
em grande do país. “ Estamos a 
preparar-nos o máximo possí-
vel para ter uma representativi-
dade em grande. Durante muito 
tempo consumimos e assisti-

do escritor francês Laurent 
Gaudé com a encenação de 
Elliot Alex, obra esta que retra-
ta uma tragédia contemporâ-
nea das guerras sangrentas que 
abalam o mundo, e é também 
uma forma de solidarizar-se 
com todos os povos afectados 
por este mal e criticar os faze-
dores e mentores do mesmo.

Os actores Diaz Santana e 
Sérgio Mabombo, membros 

mos espectáculos de músicos 
vindos desses países. É tem-
po de também mostrarmos as 
nossas potencialidades”, disse.

 Exibiram em Maputo o que 
vão apresentar no festival 

Os músicos falaram e can-
taram para patrocinadores do-
mingo findo no Big Brother, 
um pouco do que vão exibir no 
festival em Cabo Verde. Cons-
tituiu um tempo para brindar 
como forma de despedida. A 
delegação rumou esta terça-fei-

do grupo, convidaram a ac-
triz Lucrécia Noronha para 
dar vida a esta história, eles 
no papel de dois coveiros que 
cumprem as ordens de quei-
mar os corpos e ela como 
sobrevivente que de repen-
te surge no meio dos mortos.

Os artistas deste colectivo 
defendem uma urgente inter-
venção dos países lusófonos 

ra, 13 de Agosto, a Cabo Verde.

 Sobre aspectos logísticos da 
viagem

 Júlio Sitoe disse que há 
sempre dificuldades para os 
moçambicanos participarem 
em festivais noutros países. 
Contou que os organizadores 
apenas convidam, cabendo 
aos participantes custear des-
de passagens aéreas, hospeda-
gem e alimentação. “Estamos 
mal em termos de apoios, e 
continuamos abertos a pa-

no sentido de darem o seu 
apoio a este grande festival 
que é uma grande montra do 
teatro lusófono para que não 
desapareça. “Não é somen-
te festa do país organizador, 
mas, sim, de todos os lusófo-
nos, daí que os nossos países 
devem dar o seu contributo 
não só participando mas pa-
gando as passagens dos seus 
artistas”, disse Diaz Santana.

trocínios, pois os custos são 
elevadíssimos. Estamos a le-
var um grupo grande”, disse.

Refira-se que para acom-
panhar os músicos, vários 
instrumentistas e coristas se-
guiram viagem. Trata-se de 
Thaphelo Bongane, Carlos 
Gove Stélio Zoé, Nelton Mi-
randa, Fernando Morte, Dodó, 
Pimenta, Stelinho, Sandra e 
Bernardo Ounhuane. O even-
to terá como cabeça de car-
taz o cantor de reggae Alpha 
Blondy da Costa de Marfim. 
(Canal de Moçambique)

Serão dez dias de muito 
teatro, gastronomia, música 
intercâmbios com os artis-
tas de Moçambique, Brasil, 
Angola, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde e Portugal. Lareira 
participa neste festival a con-
vite da TALU-Produções, 
produtora do evento depois 
de a sua obra ter sido apro-
vada por um júri no Brasil. 
(Canal de Moçambique)

Na Ilha de São Vicente – Cabo Verde

Música moçambicana presente no 
festival da Baía das Gatas 

No festival internacional de teatro de língua portuguesa

Teatro moçambicano no Brasil 
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Há um novo padrão no ‘rent-
-seeking’ da nomenclatura do 
partido Frelimo: a constituição de 
firmas para a prestação de serviços 
na indústria extractiva, com maior 
incidência no sector petrolífero e 
de gás. É que, enquanto as gran-
des companhias multinacionais 
ocidentais e orientais disputam as 
concessões petrolíferas e de gás 
em Moçambique, a nomenclatu-
ra posiciona-se, estrategicamente, 
para capturar os negócios secun-
dários, particularmente a presta-
ção de serviços às multinacionais.      

Os principais sectores abrangidos 
incluem o armazenamento e trans-
porte de gás, construção civil e ser-
viços imobiliários, quer no âmbito 
do reassentamento, quer no âmbito 
do provimento de alojamento para 
as companhias, bem como no sec-
tor de segurança. A monitoria das 
movimentações empresariais da 
nomenclatura, feita peloCIP através 
da Base de Dados de Interesses Em-
presariais, traz alguns exemplos:   A 
Conjane Limitada, de que são pro-
prietários o ministro da Agricultura, 
José Pacheco, o presidente do mu-
nicípio de Maputo, David Simango 
e o ex-ministro das Obras Públicas 
e Habitação, Felício Zacarias, au-
mentou os seus interesses no sector 
extractivo, através da constituição 
da RegiusDiamonds Limitada e da 

MavuiDiamonds Limitada. Na ver-
dade, a Conjane Limitada já tinha in-
teresses no sector extractivo, através 
daAfriminerals e MozvestMining.

A ministra do Ambiente, Alcinda 
Abreu, também expandiu os seus 
interesses no sector mineiro, atra-
vés da criação da firma Vindigo 
SA, que tem como objecto social 
prover serviços no sector mineiro, 
petrolífero e de gás natural. A Sou-
th Oriente SA, outra firma que faz 
parte do portfólio da ministra, que 
é também membro da comissão 
política do partido Frelimo, estabe-
leceu uma parceria com uma firma 
chinesa e criaram a OrientAfrica-
ResourcesCo. Limitada, que de-
tém interesses no sector extractivo. 

Josina Ziyaya Machel e mais 
alguns membros da família do pri-
meiro Presidente da República de 
Moçambique, Samora Moisés Ma-
chel, juntaram-se a um investidor 
francês criando a companhia Siyana 
Minerais Lda. Ainda neste sector, 
JovitaSumbana Machel, esposa de 
Samora Machel Jr., criou a empre-
sa Nyezi, que tem como objectivo 
operar nas áreas de importação, ar-
mazenamento e distribuição de pro-
dutos petrolíferos em Moçambique.  

A família Sumbana criou a firma 
GalanaDistribution Moçambique, 
SA que tem como actividades prin-
cipais, a produção, refinação, distri-

buição de petróleo e produtos quí-
micos. Esta firma é subsidiária da 
Galana Terminais de Moçambique, 
empresa ligada à família Sumbana, 
criada no ano de 2010 e que tem 
como objecto social o transporte, co-
mercialização e distribuição interna 
de petróleo e de produtos químicos, 
armazenamento, manuseamento 
e logística de petróleo e de produ-
tos químicos e quaisquer dos seus 
derivados e toda espécie de óleos.    

Um grupo de figuras de topo do 
partido Frelimo, dentre os quais se 
destacam o general Alberto Chi-
pande, Raimundo Pachinuapa, 
Lagos Lidimo, o ex-ministro das 
Finanças, Abdul MagidOsman, 
e o jurista Abdul Carimo Moha-
med Issá, criou, no início do ano, 
a firmaQuionga Energia, SA que 
tem como objecto social o arma-
zenamento e transporte de gás.   

O ex-ministro dos recursos mi-
nerais, o ex-ministro do ambiente, 
John Kachamila e o seu filho Ro-
berto Kachamila aliaram-se a in-
vestidores chineses e criaram, em 
Março último, a empresa CM Kin-
gjee Real Estate, Limitada, que tem 
como objecto social a construção 
civil e serviços imobiliários. Rober-
to Kachamila também estabeleceu 
uma parceria com a empresa chine-
sa China HopeEnterprise para a re-
alização do plano de construção de 

92400 habitações que serão ergui-
das com financiamento do gover-
no moçambicano. Ainda no sector 
imobiliário, Samora Machel Jr. e o 
seu sócio Luís MucabiJr., criaram 
uma firma imobiliária denominada 
Mumaca Limitada. Recentemente, 
estes sócios criaram outra empresa 
no sector imobiliário, a Luwamgu 
Limitada. O sector imobiliário tam-
bém atraiu Eduardo MondlaneJr. 
que se juntou ao seu sócio Rui Cha-
musso e criaram aSignature Grupo 
Imobiliário e a SignatureProperty-
Group, Lda. Antes, Eduardo Mon-
dlaneJr. tinha criado uma firma de 
importação/exportação, denomina-
da ProjectMaterials Moçambique.   

O ministro dos Antigos Com-
batentes, Mateus ÓscarKida, um 
grupo de sócios, dentre os quais se 
destaca a figura de Lino Joaquim 
Hama, criaram a firma Gugumira-
SecurityServices, empresa que actua 
no sector da segurança. É de salien-
tar que a família Sumbana, através 
do titular da pasta da Juventude e 
Desportos, Fernando SumbanaJr., 
e do ministro na Presidência para 
os Assuntos da Casa Civil, António 
Correia Fernandes Sumbana, entre 
outros membros da família, criaram 
a empresa Mozsecur´s, que tam-
bém opera no sector de segurança.

A Intelec Holding, empresa que 
tem como um dos sócios o Presi-

dente da República, Armando Gue-
buza, através das suas subsidiárias 
Electro Sul e Electrotec SA, criaram 
a empresa Electrotec Engenharia, 
que tem como objecto social todo 
o tipo de trabalhos de engenharia.

Valentina Guebuza e José Edu-
ardo Dai, através da firma em que 
são sócios, a Teiko Limitada, ad-
quiriram 30% do capital social 
da firma Diver-Tech que realiza 
trabalhos submarinos para com-
panhias de navegação e indústria. 
José Eduardo Dai, através da sua 
firma Trust Holding Limitada, 
junto com os seus parceiros por-
tugueses, criaram a firmaSinaliza-
ção Rodoviária de Moçambique.  

Sérgio Pantie, membro da comis-
são política do partido Frelimo, que 
possui diversos interesses no sector 
extractivo, adquiriu participações 
na companhia Misselo Gestão e De-
senvolvimento, que tem como seu 
objecto social a gestão empresarial, 
auditorias financeiras, recursos hu-
manos e o desenvolvimento rural.    

O Centro de Integridade Pú-
blica irá continuar a monitorar e 
mapear, através da sua base de 
dados, os interesses empresariais 
da elite política nacional e, acima 
de tudo, observar o desempenho 
destas empresas na economia na-
cional. (Baltazar Fael in Servi-
ço de Partilha de Informação)

Elite política moçambicana à caça 
de contratos de prestação de serviços 

na indústria extractiva

Publicite a sua marca aqui.
Contacto: 82 36 72 025 | 84 21 20 415

A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade 
e em todas as províncias do país que estejam interessados 

em revender o jornal Canal de Moçambique.  
Os interessados deverão contactar os nossos serviços 
comerciais por email: veloso.f2@gmail.com ou por 
telefone: 82 3672025 | 84 2120415 | 82 8405012

Procura de agentes 
de vendas


