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Zanga entre mentores da dívida acaba em
pedido de indemnização

“Não são sérios”
Acusando Moçambique de violação de contratos, a “Privinvest” levou ao
Tribunal Arbitral da Suíça uma carta de Lagos Lidimo, o primeiro director
do SISE nomeado por Filipe Nyusi, em que o mesmo se comprometia a
trabalhar com a “Privinvest” logo que começasse a exploração do gás
natural. No documento, a “Privinvest” arrolou Filipe Nyusi como
pessoa que o tribunal deve contactar.
“Tomando em consideração as boas perspectivas económicas
em Moçambique particularmente nos sectores de petróleo e gás
offshore, estamos comprometidos a posicionar a MAM como uma
importante entidade estatal que participará desses projectos futuros. Neste contexto, solicitamos que a Privinvest continue envolvida activamente com o conselho de administração da MAM, a fim
de prorrogar o prazo do fim de contrato bem como definir um
esquema de parceria para ajudar a MAM na gestão de todos
os projectos futuros” – General Lagos Lidimo
A “Privinvest” diz que o projecto fracassou por desleixo de
Moçambique e exige uma indeminização de 200 milhões
e diz que está a perder negócios porque Moçambique
colocou o seu nome na lama. É a grande ironia.

Morreu um dos arguidos
da dívida oculta
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Destaques
A zanga entre mafiosos pode custar mais dinheiro ao povo

“Privinvest” abre a caixa-negra e
exige indemnização milionária
ao Estado moçambicano

U

ma zanga de comadres entre algumas
entidades relevantes
do Estado moçambicano e os seus antigos amigos da “Privinvest” (fornecedores dos equipamentos) com
quem, juntos, defraudaram o
Estado moçambicano em 2,2
biliões de dólares, fez com que
a “Privinvest” levasse o Estado moçambicano a tribunal
por violação de contrato e exige uma indemnização de 200
milhões de dólares, por danos.
Segundo a petição inicial, datada de 14 de Março de 2019,
e que deu entrada no Tribunal Arbitral da Suíça (Swiss
Chamber’s Arbitration Institution), a “Privinvest” de Iskandar Safa, que sempre se fez
representar por Jean Boustani
nas negociações dos subornos
com as autoridades moçambicanas, exige que o tribunal mande notificar Filipe Nyusi para
responder em nome do Estado
moçambicano. Há outras duas
queixas no mesmo tribunal,
contra a EMATUM e a “Proindicus”, datadas de 11 de Março.
Para demandar o Estado
moçambicano, a “Privinvest”
contratou os serviços legais
da empresa francesa “Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan”, e a equipa de advogados
é dirigida por Philippe Pinsolle.
de Moçambique
O
está na posse do documento
submetido à arbitragem suíça,
e, em 70 pontos, que estão em
21 páginas, a “Privinvest” de
Iskandar Safa exige o seguinte:
– que o tribunal declare que o
Estado moçambicano violou o
contrato da MAM;
– que o Estado moçambicano
indemnize a “Privinvest” pelos
danos sofridos como resultado
das violações do contrato da
MAM.
– Que lhe seja paga uma indemnização pelas perdas, actual-

Há outras duas queixas no mesmo tribunal, contra a EMATUM e a “Proindicus”
mente quantificada em 200 milhões de dólares, e a “Privinvest”
reserva-se o direito de alterar
este valor numa fase posterior;
– que o tribunal condene o
Estado moçambicano a pagar à
“Privinvest” os custos totais da
arbitragem, incluindo, mas não
se limitando a, compensação
por todos os honorários e custas
dos árbitros e honorários e despesas legais incorridas pela “Privinvest” decorrentes do litígio.
A “Privinvest” declara que
se reserva o direito de alterar
ou suplementar as solicitações listadas acima num estágio subsequente do processo.

Iskandar Safa, CEO da “Privinvest”

O cerne da questão ou a
causa de pedir
Segundo o documento de 21
páginas, excluindo os anexos,
em nossa posse, a “Privinvest”
explica que, para além dos contratos com a “Proindicus” e a
EMATUM, assinou um contrato com a MAM a 1 de Maio de
2014, que tinha como âmbito

A “Privinvest” exige que o tribunal mande notificar Filipe
Nyusi para responder em nome do Estado moçambicano

a construção de estaleiros navais e de um Instituto Naval.
Segundo o contrato, a “Privinvest” (PISB) comprometeu-se a melhorar as bases navais
existentes em Pemba e Maputo
para permitir a montagem de
embarcações (usando a propriedade intelectual do PISB),
fornecer manutenção às embarcações e permitir a prestação
de serviços de formação. Era
também objecto do contrato, a
entrega dos activos necessários para pôr a funcionar bases
navais e formação, incluindo
manutenção e gestão das bases
durante vinte e quatro meses.
Constava também no contrato, em nossa posse, o fornecimento de um embarcação
de manutenção durante vinte e
quatro meses, para ser vendida
posteriormente à MAM por US
$ 1, com peças de reposição.
Assim, a “Privinvest” concedeu à MAM uma licença de propriedade intelectual relacionada
(Continua na página 4)

Canal de Moçambique | quarta-feira, 17 de Abril de 2019

Publicidade

3

4

Canal de Moçambique | quarta-feira, 17 de Abril de 2019

Destaques
(Continuação da página 2)

Ficha Técnica
DIRECTOR EDITORIAL
Fernando Veloso | canalmoz.fveloso@gmail.com
Cel: (+258) 82 8405012
EDITOR EXECUTIVO
Matias Guente | mtsgnt@gmail.com | Cel: 823053185
CONSELHO EDITORIAL: Director, Editor, Sub-Editores, Chefe da
Redacção, Sub-Chefe da Redacção e Editores sectoriais.
REDACÇÃO
Matias Guente | mtsgnt@gmail.com
André Mulungo | andremulungo4@gmail.com
Cláudio Saúte | sauteclaudio@gmail.com
Eugénio da Câmara | eugeniodacamara@yahoo.com.br

COLABORADORES
Alfredo Manhiça | freimanhica@gmail.com
Amade Camal | amadecamal@sirmotors.com
Hamilton de Carvalho | sarto.de.carvalho@gmail.com
João Mosca | joao.mosca1953@gmail.com
Afonso dos Santos
DELEGAÇÃO DA BEIRA PROVÍNCIA DE SOFALA
Adelino Timóteo (Delegado) | adelinotimoteo@gmail.com
Cel: +258 82 8642810
José Jeco | Cel: 82 2452320 | josejeco@gmail.com

FOTOGRAFIA
Lucas Meneses
REVISÃO
A.S.
PAGINAÇÃO E MAQUETIZAÇÃO
Anselmo Joaquim | Cel: 84 2679410 | a.joaquim.m@gmail.com
CANALHA: AJM
PUBLICIDADE
Orlando Mulambo | 82 59 49 345 | 84 26 67 545
orlandomulambo@gmail.com | canalipdfs@gmail.com
ASSINATURAS
Simião Chambule | 84 21 96 773 | chambulesimiao@gmail.com
DISTRIBUIÇÃO E EXPANSÃO (REVENDEDORES / AGENTES)
Orlando Mulambo | 82 59 49 345 | 84 26 67 545
orlandomulambo@gmail.com | canalipdfs@gmail.com
Luís Inguane | 84 81 59 337 | 82 38 74 060
CONTABILIDADE
Aníbal Chitchango | Cel: 82 5539900 ou 84 3007842 | chitchango@
yahoo.com.br
PROPRIEDADE
CANAL i, Lda * Bairro Central, Av. Maguiguana, n.º 1049 | Casa n.º
65000 R/C | canalipdfs@gmail.com * Maputo * Moçambique
Cell: 82 36 72 025 | 84 31 35 998
REGISTO: 001/GABINFO-DEC/2006
IMPRESSÃO: Lowveld Media - Mpumalanga

com as embarcações que entregou e transferiu tecnologia que
diz ser valiosa para conceder autonomia de longo prazo à MAM
para manter e desenvolver a sua
frota. “Isto era vital para o propósito do Projecto de conceder a
Moçambique controle independente sobre a sua ZEE”, lê-se no
documento entregue ao tribunal. O preço do contrato MAM”
foi fixado em 500 milhões
de dólares norte-americanos.
O financiamento
do projecto
Apesar de a Justiça dos EUA,
que prendeu Jean Boustani,
ter provado com documentos
que os funcionários do “Credit
Suisse” que estruturaram o empréstimo fizeram-no enquanto, ao mesmo tempo, faziam
trabalhos para a “Privinvest”
e, mais tarde, foram trabalhar
para lá de forma oficial, a “Privinvest”, no seu documento
para o tribunal suíço, desvaloriza esse conflito de interesses,
informando que os empréstimos para o projecto não foram
fornecidos nenhuma entidade
ligada ao grupo “Privinvest”.
“Em vez disso, os empréstimos foram concedidos ao réu
(Estado moçambicano) por
instituições financeiras, como
o Credit Suisse e a VTB Capital, para cada contrato. Para o
contrato da MAM, o financiamento foi fornecido pela VTB
Capital”, lê-se no documento.
Segundo a queixa apresentada ao tribunal, o reembolso destes empréstimos
foi inicialmente destinado
a abranger seis a oito anos.
A carta de Lagos Lidimo
que mostrava que estava
tudo bem
A “Privinvest” diz que cumpriu tudo quanto lhe cabia no
contrato, tanto mais que o Estado moçambicano sempre se
manifestou satisfeito com o
desempenho da “Privinvest”.
Para provar essa satisfação do
Estado moçambicano representado pela MAM, a “Privinvest”
apresentou ao tribunal uma carta de Lagos Lidimo – que era,
nessa altura, director do Serviço
de Informação e Segurança do
Estado (SISE), nomeado por
Nyusi e simultaneamente presidente da Mesa da Assembleia

Lagos Lidimo
Geral da Proindicus – datada de
18 de Maio de 2017, na qual o
chefe do Serviço de Segurança
escreve o seguinte: “Estamos
cientes da expiração do contrato
entre a ‘Mozambique Asset Management’ (MAM) e a ‘Privinvest Ship Building’ (PISB) no
final do mês de Maio de 2017.
Reconhecemos que a vossa empresa (PISB) excedeu as nossas
expectactivas em termos de
apoio a este projecto e demonstrou boa vontade e apoio, apesar
de todos os desafios encontrados, que ditaram vários atrasos
na entrega do estaleiro à MAM.
Tomando em consideração as
boas perspectivas económicas
em Moçambique particularmente nos sectores de petróleo
e gás offshore, estamos comprometidos a posicionar a MAM
como uma importante entidade
estatal que participará desses
projectos futuros. Neste contexto, solicitamos que a PISB
continue envolvida activamente
com o conselho de administração da MDM, a fim de prorrogar o prazo do fim de contrato
bem como definir um esquema
de parceria para ajudar a MAM
na gestão de todos os projectos
futuros”, lê-se na carta do general Lagos Lidimo, que, mais
tarde, por motivo de doença,
foi substituído por Júlio Jane.
Lagos Lidimo havido ido
substituir o homem de Guebuza,
Gregório Leão, que, agora, está
preso, juntamente com a esposa.
Com base na carta de Lagos
Lidimo, a “Privinvest” diz que
a contraparte moçambicana

agiu de má-fé, dando azo ao
incumprimento das obrigações decorrentes dos contratos
“Proindicus” e EMATUM.
O que aconteceu e a
“maldita” “Kroll”?
Se o grupo de Guebuza acusa
Nyusi e companhia de sabotagem, a “Privinvest” enumera
um conjunto de eventos que
levaram a que o projecto nunca
fosse implementado de forma
completa e satisfatória. Dizem,
no seu documento entregue ao
tribunal, que as infra-estruturas
e os navios foram entregues,
mas parece nunca terem sido devidamente explorados. “O dano
causado é substancial, como
amplamente divulgado pela imprensa internacional. De facto,
o réu parece ter abandonado o
projecto como um todo”, lê-se.
Segundo a “Privinvest”,
os fracassos e deficiências da
MAM provocaram uma série de eventos prejudiciais que
causaram e ainda estão a causar
um grave prejuízo para a “Privinvest”, que se traduzem num
escrutínio indevido de organizações internacionais e autoridades estatais sobre o projecto.
“Em Abril de 2016, o Fundo
Monetário Internacional suspendeu o seu programa de ajuda com Moçambique depois de
determinar que o Estado tinha
violado os seus termos para o
programa de empréstimos do
FMI. Em 2016, a pedido conjunto do FMI, do Ministério Público de Moçambique e da Em-
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António Carlos do Rosário

Gregório Leão
obrigações no âmbito do
contrato do MAM e comprometeu-se a realizá-las de boa-fé.
De uma forma geral, Moçambique
comprometeu-se, por exemplo, ao abrigo do contrato da MAM, a:
– disponibilizar os espaços
identificados no contrato e garantir que a terra nos locais seja
de qualidade suficiente;
– realizar trabalhos preliminares nos locais (incluindo dragagem e remoção de destroços);
– proporcionar um número

suficiente de indivíduos devidamente qualificados, para receberem formação e realizarem
actividades de manutenção;
– suportar os custos dos direitos de importação ou exportação e do IVA para o transporte
dos bens para Moçambique;
– entregar um Certificado de
Utilizador Final ao PISB, para
fins de exportação;
– proporcionar à “Privinvest”
“todas as permissões necessárias ou desejáveis, autoridades
e assistência que o Empreiteiro

Júlio Jane
baixada da Suécia em Maputo,
uma auditoria independente
foi accionada no Projecto pela
Kroll Associates UK Limited
relativamente aos empréstimos
emitidos para os três Contratos.
A razão pela qual a Embaixada
da Suécia se envolveu e financiou a auditoria é um motivo de
alarme, principalmente devido
ao alegado envolvimento de um
concorrente do Grupo Privinvest

na auditoria (SAAB, a empresa
sueca)”, lê-se no documento.
A “Privinvest” manifestou também insatisfação com
a publicação do relatório da
“Kroll”. O relatório completo foi posteriormente divulgado, ficando disponível
publicamente na internet.
A “Privinvest” diz que
Moçambique
comprometeu-se a cumprir várias

Alexandre Chivale

solicitar ou exigir”.
A “Privinvest” diz que Moçambique violou repetidamente
os compromissos ao abrigo do
Contrato do MAM e não colaborou nos seguintes exemplos:
– Moçambique não forneceu
vistos de trabalho ao pessoal da
“Privinvest”;
– Moçambique não forneceu
o pessoal que a “Privinvest” deveria formar;
– Moçambique não realizou o
trabalho preliminar exigido nos
locais identificados;
– Moçambique não pagou
as taxas alfandegárias para os
contentores de equipamentos e
peças sobressalentes;
– Moçambique não conseguiu tornar os locais acessíveis
ao pessoal do PISB.
Segundo a “Privinvest”,
os incumprimentos de Moçambique fizeram com que
a “Privinvest” tivesse sido
conotada, com algum preconceito, como mafiosos.
“As violações dos Contratos por parte da ré provocaram
uma cobertura negativa da
imprensa implicando a Privinvest e minaram ainda mais
a capacidade da Privinvest
de desenvolver futuros negócios”, finaliza a “Privinvest”.
O advogado da MAM em
Moçambique é a ACA, firma
liderada por Alexandre Chivale, o advogado da família
Guebuza. Numa breve declarade Moçambique
ção ao
disse que esperava da parte do
Estado moçambicano uma colaboração de forma a ajudar a
MAM a honrar com os seus
compromissos com a Privinvest, nos termos previstos no
contrato. Não é a primeira vez
que Chivale levanta essa questão de alegada sabotagem dos
projectos. Em documento escrito as três empresas já chegaram a afirmar que se não fosse
a alegada sabotagem as três
empresas estariam a funcionar.
publicidade
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A manifestação da
falta de legitimidade

O

filólogo e escritor português José Martins Garcia diagnosticou, há tempos, aquilo que diz ser o maior problema dos
países que mantêm laços eloquentes com a pobreza geral.
Teorizou aquilo a que chamou “cultura governamental da
pobreza”. É, basicamente, um país que exalta a acefalia e tem a prática de galardoar os filhos mais inaptos que vai produzindo na sua
existência.
José Martins Garcia acrescenta que, em tais países, os sintomas,
em vez da doença, ocupam os lugares de maior preocupação. E tudo
quanto se faz está ligado aos sintomas, porque dá sempre um modo de
ignorar o verdadeiro problema.
Vem este intróito a propósito da decisão mais recente do Conselho
Autárquico da Cidade de Maputo de banir as carrinhas de caixa aberta,
habitualmente designadas “My love”, que transportam cidadãos como
gado. Apesar de toda a indignidade adjacente àquele sistema e com
garantia de segurança no nível zero, o “My love” foi a solução que os
moçambicanos encontraram para resolver o problema da sua mobilidade.
O que é certo é que o “My love” não devia ser admitido em nenhum
país sério. Mas a sua introdução e reprodução é tão-somente a parte
mais visível da incompetência governamental, que não conseguiu, durante todos estes anos, introduzir um sistema de transporte público.
O Estado demitiu-se das suas atribuições e, perante o crescimento
urbano, os próprios cidadãos substituíram o Estado e introduziram o
“My love”. Esse sistema de transporte tem vários significados, sendo
o mais importante um certificado de inaptidão do Governo.
Repetimos que o “My love” devia envergonhar cada dirigente deste
país, como mascotes da sua falta de imaginação e total descompromisso com uma das necessidades mais básicas dos cidadãos: a mobilidade. Um país sem sistema de transportes é um país parado. Não se
conhece um país que aspirou a qualquer coisa séria sem transportes.
Ora, a medida do Conselho Autárquico de Maputo de banir o “My
love” peca pelo seu amadorismo e populismo, num contexto de falta
de alternativa. Bane-se o “My love”, e o que é que se oferece como
alternativa? Rigorosamente nada. A consequência imediata disso é
que o exército de passageiros que era transportado apinhado nos “My
love” tem agora de ficar nas paragens à espera de autocarros que não
existem.
E isso assenta como uma luva na mão na radiografia que José Martins Garcia fez sobre a “cultura governamental da pobreza”. Fica evidente que o banimento do “My love” sem dar alternativa aos utentes
do mesmo equivale a lidar com os sintomas e não com o problema.
O problema real está há muito identificado: a falta de uma política de
transportes para os centros urbanos. O problema dos transportes não
é o “My love”. Mas os senhores doutores do Conselho Autárquico da
Cidade de Maputo entenderam de forma brilhante que o que faz com
que não haja transporte público condigo é o “My love”. Nada mais
anacrónico.
Bastava um exercício ao alcance de qualquer um com capacidade
craniana ao nível mediano para entender que o “My love” é o sintoma
e não o problema. O “My love” é a manifestação de uma doença grave

que se chama falta de ideias e de vontade de tê-las para o sector do
transporte urbano. Banir o “My love” é curar o sintoma e ficar a olhar
para a doença real.
Não faz sentido que, mais de quarenta anos após a Independência,
haja uns senhores todos orgulhosos de uma governação que transporta
os seus cidadãos como gado e com a displicência de não transportar ninguém como alternativa válida ao transporte precário. Se o “My
love” já era escandaloso, o seu banimento sem oferecer alternativa
válida aos seus utilizadores é criminoso e revelador de que a incompetência não conhece limites neste rochedo à beira-mar.
Os amantes das teorias da justificação fácil sempre perfilam o argumento da explosão demográfica para justificar a este estágio de
incompetência. Pois bem, se dependesse dessas mentes, regra geral
insufladas na miséria imaginativa, a China, que tem uma densidade
populacional absolutamente incomum, seria um caos autêntico.
Temos sérias dúvidas de que o problema do transporte urbano se resolva com algumas dezenas de autocarros que têm sido entregues em
ambiente de “grande realização”, se bem que esse assunto dos autocarros é também parte de um subsistema de parasitismo sem fim com
que o Estado alimenta os sectores mafiosos ligados a ele.
Um raciocínio rápido pode levar qualquer cidadão sem problemas
psíquicos à conclusão de que o “My love”, para além de transportar
passageiros que vão aos seus postos de trabalho, transporta carga e
pessoas que se dedicam ao comércio. Agora, com o “My love” banido,
o que é que se pensa sobre essa gente? Deve deixar de fazer negócio?
Deve deixar de ir trabalhar, porque já não transporte? Não, eles não
vão parar, como sempre. Mas é o Governo a dizer: desenrasquem-se e
autogovernem-se.
Que o “My love” nunca devia ter existido, isso é sabido. Mas bani-lo sem apresentar alternativa mais parece uma conspiração contra o
povo. Esta medida foi processada pelas mesmas mentes que, num passado recente, inspiraram o agravamento das viaturas de pequena cilindrada, que os cidadãos compravam com muito sacrifício, exactamente
para colmatar o problema da falta de transportes. O argumento era
mais ou menos na mesma linha de anacronismo que o do banimento
do “My love”. O argumento é que as viaturas em segunda mão poluem
o ambiente. Esquecem-se de que quem recorre a viaturas em segunda
mão são os desapossados que não querem sujeitar-se aos “My love” e
que, com as suas poupanças, garantem a sua mobilidade.
Uma medida igual à do agravamento da pauta aduaneira das viaturas em segunda mão visa dois grandes objectivos: proteger a indústria
automóvel local, ou incentivar a prática do uso do transporte público.
Moçambique não tem indústria automóvel, tal como não tem sistema
de transporte público. A única alternativa que nos sobra é dizer que,
como política pública, pretendem agravar a precarização do transporte.
Todas estas medidas contra o povo revelam que estes senhores nunca precisaram do povo para nada senão para legitimar as suas vitórias
e usar o povo como estatística de atracção de ajuda externa. Mas este
é também um sinal inequívoco de quem não tem legitimidade popular.
As suas decisões podem penalizar o povo, que nada acontece.
de Moçambique
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Opinião

Matusse Renato:
o “Yes Man”
Por Adelino Timóteo

A

Matusse Renato o
cerco está apertadíssimo. É só uma
questão de tempo,
para ele cair no xilindró. Ao
antigo conselheiro político
e aliado de Gebuza, Matusse Renato, só lhe restam
algumas horas, minutos, e,
se quiser, alguns segundos,
antes de os oficiais de diligência lhe deitarem algemas
às mãos, na sequência do
seu envolvimento no processo das dívidas ocultas.
Considerado um “Yes
Man” por Todd Chapman,
antigo embaixador dos Estados Unidos da América,
Chapman descreve-o como
um antigo chefe de ajuda de
campo, que viajava extensivamente com o ex-Presidente. Ele tem excelente acesso
a Guebuza, mas a sua influência final, que Chapman
deixou em aberto, taxando-a de desconhecida, despoletou com o seu profundo
envolvimento neste caso,
que, tarde ou cedo, o levará à queda em desgraça, tal
como a Maria Inês Moiane.
Qualificado por Chapman
como quem não constituía
uma ameaça ao ex-Presidente, o diplomata aludia como
sendo este o factor que terá
contribuído para o seu alto
nível de acesso, daí pode-se entender porquê Matusse é o conspirador n.º 1, em
toda a trama em que o Estado é lesado em 2,4 mil milões de dólares americanos.
Segundo Chapman, Matusse é um académico (antropólogo de formação) e
não um político de carreira,
que serviu a Guebuza como
principal escudeiro. Em primeira instância, Matusse há-de saber das circunstâncias
que mediaram a ligação do
Gabinete da Presidência com
Teófilo Nhangumele. Há-de saber de todas as áreas
sensíveis do “dossier” das

dívidas ocultas, bem como
a decisão dos comparsas sobre a repartição do quilhão,
entre elementos do círculo
fechado de Guebuza e ao
antigo estadista. E nestas
circunstâncias milhões de
dólares foram transferidos
às contas dos elementos do
círculo fechado de Guebuza.
É impressionante como
a 10 de Dezembro de 2008
Chapman descrevia Matusse: “Ele escreveu uma pouco
popular biografia bajuladora
de Guebuza. Matusse está fechado em funções, não transparentes, defensivas no Zimbabwe, e geralmente reluta
em se envolver com os EUA.
Ele fala fluentemente Inglês
e estudou no Reino Unido”.
As revelações de Chapman, para além de inilidíveis, soam a prenunciadoras, de que o Gabinete
Presidencial, à altura da redacção do telegrama do diplomata, estava envolvido
em esquemas de corrupção
desconhecidos da justiça
moçambicana e da sociedade, que votou em Guebuza
para um segundo mandato.
Com a descrição de Chapman infere-se o sentimento
anti-americano na cúpula de
Guebuza. Mau grado, se lhes
coloca o facto de terem que
enfrentar a justiça deste país.
Qual era o estilo de liderança de Guebuza? Conhecer o método de liderança
de Guebuza facilita a compreensão dos termos e meandros das relações pessoais e
interpessoais. Diria mesmo
alguma compreensão sobre
se tal implicaria maior risco
ou menos de mergulhar o
país no abismo em que este
se encontra. Chapman esclarece: “Guebuza parece ser
um jogador de poder inteligente que ouve muitos pontos de vista e gosta de ler e
receber resumos. Ele prefere
ouvir argumentos face a face,

e ele não revela a sua opinião
imediatamente. Quando ele
termina de escutar, ele pronuncia a sua posição e não
gosta de ser questionado ou
desafiado uma vez que ele
se decida. Guebuza, considerado pela maioria como
o cidadão mais rico do país,
é esfomeado de dinheiro”.
Visto deste prisma, intriga-me que a justiça moçambicana tente afastar
Guebuza da autoria directa
deste que é o mais badalado escândalo financeiro.
Diz Chapman que Guebuza desloca-se numa área de
conflito ténue. Por um lado, o
dinheiro, por outro o seu genuíno patriotismo que deseja
o melhor para Moçambique.
O facto de ele não ver tensão entre esses dois objectivos pode o ter levado a cair
em tentação, no “business”
das dívidas ocultas. Matusse, sendo um “Yes Man”,
provavelmente não calculou
que lidava com uma personalidade demasiado astuta,
que o pode ter induzido a
agir, sem deixar pistas, sem
deixar rastos, para se evadir
de quaisquer responsabilidades futuras. Matusse, como
um “Yes Man” expôs-se,
oferecendo o peito às balas,
enquanto Guebuza, maquiavélico, se resguardava nas
suas costas, na de Ndambi, Nhangumele, de Nyusi
e outros que o encobrem.
São conjecturas apenas,
cujas intricadas cabe à investigação desvendar. Mas
Matusse chega à encruzilhada dada ao seu perfil
descrito por Chapman, que
tomou no assunto uma possibilidade de enricar. Caiu
na alhada pois que lidava
com uma personalidade bipolar. Um Guebuza por um
lado que se mostra amigável ao vivo, quase como um
avô, mas que por outro, nos
bastidores, raia o autoritário.

É impressionante
como a 10 de
Dezembro de
2008 Chapman
descrevia
Matusse: “Ele
escreveu uma
pouco popular
biografia
bajuladora de
Guebuza. Matusse
está fechado em
funções, não
transparentes,
defensivas no
Zimbabwe, e
geralmente reluta
em se envolver
com os EUA. Ele
fala fluentemente
Inglês e estudou
no Reino Unido”.

No seu telegrama, Chapman relata os rasgos deste baixo perfil de Guebuza,
sobre o qual o embaixador
dinamarquês recentemente
comentou que ele “não pas-

sa a garrafa o suficiente”,
significando que centra tudo
em sua pessoa. Em negócios com o Estado, durante
os anos que esteve na presidência, Guebuza prezava
a maior fatia de negócios e
ganhos para ele. Assim mesmo, tem a sua quota-parte
de responsabilidade pelo
sucedido, pois se delegara
tarefas no seu “Yes Man”,
nada o afasta do papel-chave na tomada de decisões.
O que Chapman não alude
no perfil “yesmenista” e bajulador deste lugar-tenente
de Guebuza são cerca de
vinte obras que ele escreveu
exaltando os perfis biográficos de antigos combatentes e
camaradas que participaram
na gesta de libertação nacional. Naturalmente, Matusse,
como paciente inato, fê-lo
aguardando oportunidade, na
sombra, até que lhe caíssem
números e verdinhas na rifa,
já que por escrever livros ninguém amassa oito milhões e
quinhentos dólares, com que
Guebuza o gratificou, findo
dez anos de um serviço dedicado e entregue, com todo
o zelo, ao “yesmenismo”.
Por enquanto, porquê o
“Yes Man” não é preso? Matusse tem relevo histográfico
na monista “história” desde
país. Ele garante um passado
limpo a todos os libertadores
que pretendam passar à história. Naturalmente, tem paralelo com Ruy de Pina, pela
manifesta troca de favores
demonstrada por esse, marcada por troca de benesses,
como no caso: promoção na
vida oficial e social. Eis por
isso que perfilho a posição de
que a história dos últimos 50
anos não serve senão para a
atiramos no caixote de lixo.
E Nyusi, como presidente,
irá, certamente, precisar de
um rapaz portador de insígnias qualidades bajuladoras.
de Moçambique
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Repensando na RM
Por Edwin Hounnou

E

m comemoração ao
Dia Mulher Moçambicana, no sábado, 6 de
Abril do corrente mês
de Abril de 2019 que antecedeu a 7 de Abril, a Rádio Moçambique, RM, chamou várias
personalidades nacionais a fim
de uma análise e reflexão sobre
aquela efeméride no seu habitual programa LINHA DIRECTA. Para o debate, foi convidada a OMM – uma organização
de massas do sector feminino
da Frelimo, e não chamaram as
demais ligas femininas dos partidos da oposição parlamentares. A Renamo e o MDM têm,
também, as suas organizações
de mulheres, porém, foram
ignoradas. A RM transmitiu a
imagem de que continua dominada pelo partido no poder.
Os proprietários de viaturas
são obrigados a pagar, anualmente, a taxa de radiodifusão e
aqueles que se furtarem ao pagamento dessa taxa sujeitam-se
a uma multa aplicada pela polícia de trânsito, dando a ideia de
que esse dinheiro se destina a
engrandecer a RM que pertence a todos os moçambicanos.
Nada mais falso porque a RM
tem-se comportado como se
fosse a voz do partido no poder.
A RM tem-se colocado, de maneira reiterada, do lado errado
da História, difundindo mentiras e distorcendo os factos.
Se o governo não quer mudanças, que se diga que só paga
a taxa de radiodifusão quem

quiser. Assim, deixaremos de
nos preocupar em gastar o pouco que temos. Ninguém deve
ser obrigado a pagar, seja em
dinheiro, seja em espécie, a
um partido que não seja da sua
preferência, como vem acontecendo em todas as repartições
públicas. Para a Frelimo que sejam obrigados a pagar taxa ou
a contribuir com autorizações,
apenas os seus membros. Mesmo os amigos não têm a obrigação de pagar taxas. A maneira arcaica como a RM tem sido
conduzida faz dela um instrumento ao serviço dos corruptos.
A RM pode ter independência editorial e isso depende do
seu corpo directivo, do Conselho da Administração e do
seu Presidente. Manuel Tomé,
ainda que membro assumido
da Frelimo, permitia que a RM
trabalhasse de portas abertas,
dando liberdade às chefias de
fazerem o que bem sabiam fazer. A seguir chegou Manuel
Veterano, o melhor dirigente
que a RM já teve desde a independência, instruía aos seus
colaboradores que aquela estação emissora não era de nenhum partido, mas do Estado.
Ninguém da oposição entrava para a RM às escondidas
ou sair pelas portas traseiras,
para evitar que o visitado não
caia na desgraça e ficar “queimado” aos olhos da chefia.
Agora, a situação vai de mal
a pior. Soubemos que presidente que não pára de marginalizar

os melhores profissionais da
instituição. Ouvimos lamúrias
por todas as províncias por que
passamos. Há queixas de mau
relacionamento gerado pela direcção da RM, na pessoa do seu
presidente, Abdul Naguibo que
criou um ambiente infernal.
A postura da RM reflecte a
forma de pensar e de agir do
seu Presidente do Conselho da
Administração. Quando o presidente é mau, sem qualidade
nem qualificações adequadas,
teremos um serviço mau e
partidarizado. Neste momento, segundo informações que
chegam, o ambiente é muito
mau e isso é visível mesmo
para quem nunca pôs os pés
na RM sede ou nas emissoras
provinciais. É um efeito dominó a partir do Conselho da
Administração e do seu actual
presidente, em particular, escolhido pelo Primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário.
Eles se conheceram quando
este era governador da província da Zambézia. Não há
problema algum em se terem
conhecidos lá na Zambézia, o
problema reside no facto de o
protegido não possuir a postura que se exige de um dirigente desse nível. A RM, a TVM
por tabela virou uma trincheira
preferencial de onde a envenenada matilha do partido no
poder ladra e morde de quem
discorda do pensamento oficial, tomado como “correcto”.
Os dirigentes que chegaram

As inverdades
espalhadas pelo
G40 nunca foram,
publicamente,
desmentidas pelas
suas vítimas porque
a RM nunca se
preocupou em fazer
o contraditório.
à RM, depois de Manuel Veterano, foram, de modo geral,
fracos e bastante servis, o que
se reflecte no serviço público
de radiodifusão. Não foram
capazes de permitir que houvesse uma alternativa ao G40,
um grupo de cidadãos (jornalistas, juristas, professores,
sociólogos, etc.,) escolhidos
a dedo por dirigentes do partido no poder a fim de tecerem comentários e emitirem
opiniões que favoreçam ao
governo e ao partido Frelimo.
As inverdades espalhadas
pelo G40 nunca foram, publicamente, desmentidas pelas
suas vítimas (partidos da Oposição) porque a RM nunca se
preocupou em fazer o contraditório. Nas actuais condições,
o contraditório não faz parte
da sua obrigação de fazer um
jornalismo que busca a verda-

de material, isento e equilibrado. Os bons profissionais da
RM estão a definhar devido
ao alinhamento político desta
estação emissora com o poder político de que se serve
como um mero cão de guarda.
Enquanto não houver concurso público, com os olhos postos
na transparência, a RM, será
sempre difícil que a presente
situação por que passa. Cada
dirigente que chega ao cargo de
primeiro-ministro vê ter chegado a oportunidade de ir encaixando seus amigos e compadres
nas empresas públicas. Qualquer coisa serve desde que seja
amigo ou parente do primeiro-ministro. A RM não deve ser
um produto tóxico. A rádio,
qualquer que seja, é uma importante arma para não deixá-la
em mãos de amigos compadres.
A Frelimo pode, querendo,
pegar na sua Rádio Índico,
aquela cuja directora andou
de assembleia em assembleia,
em Nampula, a distribuir, de
viatura, boletins de votos pré-indicados, de assembleia em
assembleia de votos, para garantir a vitória do seu partido,
fazer dela o que melhor achar.
Hão-de ver que não reclamaremos por ser um problema
deles que só a eles diz respeito. A RM é nossa, não deixaremos que ela seja hipotecada
à Frelimo. Nós pagamos taxas
e os demais impostos para
que sejamos bem servidos.
de Moçambique
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Descolonização ortográfica, já!
Por Octávio dos Santos*

Como é que pessoas e instituições aparentemente sensatas aceitam participar nesta
patética e degradante farsa, à qual não estão obrigadas?

N

ão deveria ser necessário, por se referir
a algo evidente a
quem é minimamente atento, honesto e inteligente,
mas mesmo assim deixo um
aviso aos “acordistas”, quer activos, por convicção (poucos,
fanáticos, pervertidos), quer
passivos, por capitulação (muitos, cobardes, preguiçosos): a
(efectiva, plena) unificação ortográfica transcontinental “lusófona” nunca será concretizada.
Tal devemos agradecer principalmente a africanos (mas
também a asiáticos, aos timorenses): Guiné-Bissau, Angola
e Moçambique ainda não ratificaram, passados todos estes
anos, o AO90 – aliás, a Academia Angolana de Letras, em
Outubro de 2018, pronunciou-se formalmente contra a ratificação; e em Cabo Verde, que a
fez, parece porém estar cada vez
mais próxima (Abraão Vicente,
ministro da Cultura do governo
da Cidade da Praia, confirmou-o em entrevista concedida em
Fevereiro último) a institucionalização do crioulo como idioma
nacional – o que significará que

aquele arquipélago deixará de
ser, de facto, um país de língua
oficial portuguesa, seja lá o que
esta for actualmente. Portanto, e
uma vez mais, em África luta-se
pela descolonização; nisto deveriam reflectir muito seriamente
todos os alegados “antifascistas” que se preparam para celebrar neste mês os 45 anos do
25 de Abril com “a” minúsculo.
Agora há que saber se em
Portugal se vai acabar com a
experiência catastrófica, não
utópica mas sim distópica, de
uma “novilíngua” que viola a
etimologia europeia predominante em todas as nações civilizadas do Mundo e que resultou
da “adoção” ilegal e reforçada, deste lado do Atlântico e
isolando-nos daquelas, de uma
subversão
terceiro-mundista
executada por uma ditadura brasileira da década de 40 do século passado decidida a diminuir
os laços com o Velho Continente, e em especial com a nação
ex-colonizadora de que muitos
brasileiros se envergonha(va)m
– para o comprovar basta recordar certas reacções ao incêndio
que destruiu o Museu Nacional

do Brasil, no Rio de Janeiro, em
Setembro de 2018. Os portugueses, e, mais concretamente,
os seus supostos representantes
que têm assentos (mas que dispensam acentos) no hemiciclo
par(a)lamentar, poderão ter ainda em 2019 uma nova oportunidade de terminar esta traição,
esta auto-sabotagem da cultura,
identidade e honra nacionais,
se e quando for apresentada e
votada a Iniciativa Legislativa
de Cidadãos contra o Acordo
Ortográfico, cujos responsáveis
anunciaram em Janeiro último
terem alcançado finalmente (o
número mínimo de) 20 mil assinaturas necessárias e isso o comunicaram à Divisão de Apoio
ao Plenário da Assembleia da
República, neste
momento
aguardando o agendamento. Infeliz e vergonhosamente, sabe-se o que aconteceu na anterior
oportunidade, ocorrida a 22 de
Fevereiro de 2018: a proposta
de desvinculação do “Acordo
Ortográfico de 1990” defendida
naquela data pelo PCP foi rejeitada por BE, PS, PSD e CDS,
com as excepções, expressas
em apoio ou abstenção, de oito

deputados (um do PAN, uma
socialista, um social-democrata
e cinco centristas). Este quase
consenso, da esquerda à “direita”, na continuação da destruição de uma componente
fundamental do património nacional é apenas mais um motivo
(outros, igualmente relevantes, existem) que justifica uma
mudança de regime neste país,
com a consequente exclusão
(e, em alguns casos, detenção)
dos “políticos” que manifestamente não sabem, não querem
e/ou não conseguem defender
o autêntico interesse público.
Já se sabia que a “ortografia” do AO90 é a do abuso, da
arrogância. E desde que José
Sócrates e Lula da Silva, principais culpados da exumação e da
reanimação do “cadáver acordizador”, foram acusados judicialmente e mandados para a
prisão, passou a ser igualmente
a da corrupção, do crime. Pelo
que todos os que aceitam “escrever” dessa maneira são cúmplices dessa corrupção, desse
crime. Cada vez mais o “aborto
pornortográfico” se assemelha
a uma doença altamente “con-

tagiosa”, cujo sintoma mais visível é a incapacidade dos que
se submetem ao dito cujo se
aperceberem do ridículo em que
caem. Um exemplo (verdadeiro) entre vários possíveis: quem
escreve “proveta” referindo-se a
“provecta” não pode estar num
estado normal, minimamente
saudável; e o mesmo se aplica
a outras aberrações como “afetar”, “detetar”, “espetáculo”,
“fatura” ou “receção”. Isto para
não falar daqueles que estão já
em situação “terminal” e escrevem “apocalise”, “abruto” ou
“corruto”. Como é que pessoas
e instituições (públicas e privadas, empresas, e não só editoras) aparentemente sensatas
aceitam participar nesta patética
e degradante farsa, à qual não
estão obrigadas? É na verdade espantoso como há tantas
prontas a obedecer a “normas”
absurdas e anormais só porque
são impostas “de cima”. Compreende-se hoje ainda melhor
por que é que Portugal aguentou quase 50 anos de ditadura.
*Jornalista e Escritor Português in Jornal Público
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Morte do administrador da “Proindicus”
e agitação entre facções na Segurança
atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

A intervenção superior do
“Indivíduo A”

M

orreu no passado dia 8 de
Abril,
vítima
de doença, um
dos administradores da
“Proindicus”, que havia
sido constituído arguido no âmbito das dívidas
ocultas. Trata-se de José
Manuel Gopo, que se tornou-se administrador num
processo interno de reestruturação daquela que é a
empresa que mais dinheiro
pediu emprestado ao “Credit Suisse”, cerca de 900
milhões de dólares.
Segundo uma fonte muito próxima da família, José
Manuel Gopo encontrou a
morte numa situação que
suscita dúvidas sobre a causa da mesma, porque, alegadamente, José Gopo começou a passar mal de frio,
vertigens e delírio. Foi levado ao hospital, e diagnosticaram-lhe malária cerebral.
A fonte conta que foi-lhe administrado soro e
umas ampolas, mas começou a piorar, e o seu quadro clínico agravou-se no
mesmo dia. Tiveram de
levá-lo de ambulância do
Centro Médico para o Hospital Central de Maputo e,
lá, baixou na Medicina e,
mais tarde, foi transferido
para os Cuidados Intensivos e de lá não mais saiu.

José Manuel Gopo era tido como o número 02 da linha de sucessão de António Carlos do Rosário
José Gopo era considerado como o número dois da
linha de sucessão de António Carlos do Rosário,

o famoso “Indivíduo A” e
presidente do Conselho da
Administração das três empresas das dívidas ocultas,

nomeadamente, a EMATUM, a “Proindicus” e a
MAM. António Carlos do
Rosário encontra-se preso.

Logo depois da sua morte e
devido às circunstâncias consideradas estranhas como morreu,
criou-se uma agitação no Serviço de Segurança do Estado,
principalmente entre a facção
ligada aos dois dirigentes que
estão presos, nomeadamente,
Gregório Leão e António do Rosário, visto que o administrador
José Gopo era próximo destes.
Segundo uma fonte do Serviço de Segurança, o “Indivíduo
A” escreveu uma carta, à mão, a
partir das celas da Cadeia Civil,
onde está encarcerado, a apelar
à calma aos seus companheiros
e a aconselhá-los a não entrarem em teorias de conspiração sobre envenenamentos, tal
como estava a ser propagado.
Segundo um elemento do
Serviço de Segurança que leu
a carta, António Carlos do Rosário, que assinou o manuscrito
como sendo “Indivíduo A e Preso A”, apelou aos seus companheiros para ficarem calmos.
“Não se sintam sós. Encarem
o falecimento do administrador Gopo e a minha detenção
como meras coincidências e
não se deixem levar por eventuais teorias de conspiração”,
está escrito no tal manuscrito,
segundo a diz a nossa fonte.
A carta foi levada em mão
para cada membro ligado ao grupo que tem os seus chefes presos, alegadamente para que não
houvesse fuga de informação.
de Moçambique
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Empresário e amigo de Nyusi raptado há uma semana

Ainda não há sinal de Carlos
Camurdine
Os raptores ainda não contactaram a família.
de Moçambique
que
Carlos Camurdine tem realizado alguns programas privados de Filipe Nyusi e que
os filhos deste são presença
assídua nos seus escritórios.
As mesmas fontes disseram
que Filipe Nyusi tem estado a
acompanhar de perto as operações policiais com vista ao
resgate do seu amigo. Logo

A

inda não há sinal
do
empresário
Carlos Camurdine, que foi raptado
no passado dia 4 de Abril, na
Baixa da cidade de Maputo,
naquilo que é o regresso do
crime de raptos que abalou
a comunidade empresarial
num passado muito recente.

Carlos Camurdine, um dos
conhecidos magnatas de Maputo e dono da “Socimpex”,
fornecedor de vinhos na capital moçambicana, está ligado à
“Samsung” e tem uma relação
de confiança com Filipe Nyusi, Presidente da República.
Fontes familiares de Carlos Camurdine disseram ao

Magistratura Judicial
expulsa escrivã que
também era motorista
da empresa G4S

U

ma funcionária do
Tribunal Distrital
de Cahora Bassa,
na província de
Tete, de nome Anicha Sousa,
com a categoria de escrivã,
foi expulsa da Magistratura
após ter sido provado que
a mesma abandonou o seu
posto durante oito meses e
foi trabalhar para a empresa
de segurança privada G4S
recebendo salários nos dois
empregos.
A decisão consta numa deliberação do órgão de gestão
e disciplina da magistratura judicial, com o número
56/CSMJ/CP/2019 de 9 de
Abril de 19, em nossa posse. O Conselho Superior da
Magistratura Judicial tomou
a decisão em sessão da Co-

missão Permanente, realizada no dia 9 de Abril de 2019.
Segundo a deliberação, que
não traz a defesa da funcionária em causa, esta faltou de 1
de Maio de 2018 a 15 de Janeiro de 2019 sem apresentar
qualquer justificação do motivo da ausência. “Durante esse
período, esteve a trabalhar
como motorista da empresa
de segurança privada G4S, na
cidade de Tete em horário coincidente com o do serviço no
Tribunal”, lê-se na deliberação.
O Conselho Superior da
Magistratura Judicial considerou que a funcionária
faltou ao cumprimento dos
deveres especiais dos funcionários públicos, conjugado
com a infracção de abandonou de lugar. (Redacção)
de Moçambique

no dia do seu rapto, a Polícia
foi mobilizada ao mais alto
nível e cercou todas as saídas da cidade de Maputo. Na
saída pela Circular, a Polícia
fazia parar todas as viaturas, vasculhando-as uma por
uma. Nunca se viu algo igual
em toda a história dos raptos.
A família está preocupada
com o facto de os raptores

ainda não terem feito qualquer
tipo de contacto, o que faz surgir algumas teorias de conspiração sobre uma luta de grupos
mafiosos próximos do poder.
Já no fecho desta edição tivemos a a informação de que
dois agentes da PIC , sendo
um deles de nome Adérito, famoso no meandro dos raptos,
já haviam sido detidos em conexão co o caso. (Redacção)
de Moçambique
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Centrais

Doze milhões de euros adicionais da
União Europeia para as vítimas do “
E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

A

União Europeia
anunciou,
um
montante adicional de doze milhões de euros em ajuda
humanitária para Moçambique, Zimbabwe e Malawi.
Este financiamento irá aumentar o apoio às pessoas
necessitadas, na sequência
do ciclone “Idai” e das inundações subsequentes.
Com este desembolso mais
recente, a ajuda humanitária total da União Europeia
em resposta a esta catástrofe natural ascende a cerca
de quinze milhões de euros.
“Continuamos em solidariedade com as pessoas
afectadas pelo ciclone ‘Idai’
e pelas inundações em Moçambique, no Zimbabwe e no
Malawi. Continua a ser necessária ajuda humanitária urgente, e estamos a intensificar
os nossos esforços para que a
ajuda continue a ser canalizada para as pessoas que mais
precisam”, afirmou Christos
Stylianides, comissário europeu da Ajuda Humanitária e
Gestão de Crises, citado num
comunicado de imprensa recebido na nossa Redacção.
O comunicado da União
Europeia, em nosso poder,
diz também que sete milhões
de euros vão ser canalizados
para beneficiar as populações afectadas em Moçambique, onde cerca de 1,85
milhão de pessoas necessita
urgentemente de assistência
humanitária. Esta assistência proporcionará alojamento, água e saneamento, ajuda alimentar humanitária,
saúde e apoio psico-social.
A União Europeia diz que
o ciclone coincidiu com o
período de colheita agrícola
anual, tendo, assim, posto em
causa a segurança alimentar
nos próximos meses, e a faci-

litação do acesso a água potável é, neste momento, motivo de grande preocupação,
dado o risco de propagação
de surtos de doenças associadas à falta de água potável.
No Zimbabwe, quatro milhões de euros serão canalizados para proporcionar abrigo,
água e saneamento e assistência alimentar às pessoas afectadas pelas inundações. As
inundações agravaram uma
crise de segurança alimentar
pré-existente, provocada pela
seca e por uma situação económica volátil, que afecta cerca de três milhões de pessoas.
No Malawi, as vítimas do
ciclone irão beneficiar de
assistência no valor de um
milhão de euros sob a forma de ajuda alimentar e de
apoio para recuperarem os

Com este
desembolso mais
recente, a ajuda
humanitária
total da União
Europeia em
resposta a esta
catástrofe natural
ascende a cerca
de quinze milhões
de euros.

seus meios de subsistência.
As inundações no Malawi
afectaram cerca de 860.000
pessoas, tendo 85.000 destas ficado sem as suas casas, vivendo actualmente em
acampamentos improvisados.
A União Europeia explica
que Moçambique, o Zimbabwe e o Malawi estão localizados numa região muito propensa a crises relacionadas
com o clima, tais como ciclones, inundações e secas. De
2016 a 2018, a União Europeia apoiou a região da África
Austral e do Oceano Índico
com cerca de oitenta milhões
de euros em ajuda humanitária, ajuda de emergência e
financiamento para diminuição dos efeitos de catástrofes.
O ciclone tropical “Idai”

atingiu a costa durante a noite
de 14 de Março de 2019 perto da Beira, em Moçambique,
com chuvas torrenciais e ventos fortes, em direcção ao Zimbabwe e provocando grandes
inundações no Malawi. O
ciclone deixou um rasto de
devastação no seu percurso.
O montante da ajuda humanitária anunciado em 9 de
Abril complementa os 3,75
milhões de euros de apoio
humanitário que foi prestado
imediatamente após o ciclone.
Para além desta assistência financeira humanitária, a
pedido de Moçambique foi
posto em acção o Mecanismo
de Protecção Civil da União
Europeia, para ajudar as pessoas afectadas pelo impacto
devastador do ciclone “Idai”.
As ofertas de assistência
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a
“Idai”
recebidas através deste Mecanismo vieram da Áustria,
Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Portugal e Reino
Unido e foram coordenadas
pelo Centro de Coordenação
de Resposta de Emergência da Comissão Europeia.
Uma equipa de Protecção
Civil Europeia está em Moçambique desde 23 de Março de 2019 para assegurar
a coordenação logística e a
distribuição da ajuda prestada
pelos Estados-Membros da
União Europeia. Um epidemiologista do Centro Europeu de Prevenção e Controlo
das Doenças apoia na coordenação das equipas médicas
de emergência e em outras
actividades de Saúde Pública.
Cerca de 60.000 artigos de
emergência e oito equipas

de especialistas em protecção civil com equipamento
foram disponibilizados pelos
Estados-Membros da União
Europeia e enviados para Moçambique. Trata-se de equipamentos para purificação
de água, equipas médicas de
emergência, tendas de abrigo,
estojos de higiene, alimentos
e colchões e telecomunicações por satélite para o pessoal humanitário no local.
A União Europeia financiou 75% das despesas de
transporte destas equipas e
equipamentos no montante
total de cerca de quatro milhões de euros. Além disso,
foi enviada a Moçambique
uma equipa de onze peritos
de sete Estados-Membros
(Alemanha, Finlândia, Países Baixos, Portugal, Roménia, Suécia e Eslovénia), a
fim de contribuírem para a
logística e aconselhamento.
O serviço de cartografia
por satélite “Copernicus”,
da União Europeia, ajudou
a delimitar áreas afectadas
e a planear operações de assistência após a catástrofe.
de Moçambique

Governo cria Gabinete
para a reconstrução
da zona centro
O Conselho de Ministros
decidiu, na terça-feira,
criar um Gabinete para a
reconstrução da zona centro do país.
O Gabinete terá a sua
sede na cidade da Beira e
vai trabalhar no desenvolvimento socio-económico
das zonas afectadas e será
dirigido por um director
executivo e dois membros
do Conselho de Direcção.
A informação foi dada
por Ana Comuana, porta-voz do Conselho de Ministros, que disse também
que foram aprovadas outras
medidas visando restabelecer a normalidade nas zonas afectadas pelo “Idai”,
como é o caso de facili-

dades aduaneiras e fiscais
para os agentes económicos.
Ainda na terça-feira, o
Conselho de Ministros aprovou a criação de uma Inspecção dos recursos minerais
e energia e o regulamento
para as actividades desenvolvidas por esta entidade.
Outros temas que que
foram debatidos pelo Conselho de Ministros são: a
revisão das atribuições e
do regime orçamental do
Fundo de Fomento à Habitação, a aprovação de um
decreto que visa proteger
os consumidores dos serviços de telecomunicações e
um regulamento de transportes rodoviários de carga perigosa. (Redacção)
de Moçambique

MANIFESTO
POR UMA TERCEIRA VIA
1. Um espectro de desolação e de dissolução paira sobre
Moçambique. Depois da horrível guerra de dezasseis anos,
das abomináveis dividas ocultas, eis quesomos assolados
pelatragédia do ciclone IDAI. Todavia, a principal fonte dos
nossos dessabores é antropológico; ético, político e social.
2. Depois de uma primeira via (República) marcada pela
busca da justiça social mas com pouca liberdade, hoje
trilhamos uma segunda, contra destinta por uma maior
liberdade massem justiça(social). Diante deste paradoxo,
ocorre que busquemos uma terceira via que reconcilie a
justiça da primeira e a liberdade da segunda.
3. Umaterceira via precisa ser pensada a partir dos alicerces
da nossa historicidade, na organização e estruturação do
Estado e nos seus substratos axiológicos.
4. Moçambique existe enquanto unidade territorial a partir
da negatividade colonial,onde aos moçambicanos era
negado o exercício da cidadania. Por isso, otrauma colonial
não é pertinente para uma reflexão sobre a terceira via.
5. Com a Independência, criou-se a primeira oportunidade
histórica para estabelecermos um pacto de“viver-juntos,
como cidadãos moçambicanos, por cima de pertenças
particulares,de natureza étnica, racial, religiosa ou cultural.
6. A via socialista,da República Popular de Moçambique,apesar
de pecar por um certo deficit de liberdades políticas e
económicas, era norteada por valores de unidade, trabalho,
mas sobretudo por uma preocupação de igualdade e justiça
sociais.
7. A segunda via,consubstanciada pela Constituição de
1990, enveredou pelo caminho do liberalismo, o que abriu
espaço a uma participação mais activa de diferentes
actores políticos e económicos navida social. Todavia, este
incremento de liberdades se faz em detrimento da justiça
(política, económico e social).
8. A terceira via deverá ser um esforço de construir uma
socialização política e institucional, que equacione a justiça
social da primeira via e as liberdades da segunda.
Nem busca da justiça sem liberdades, nem liberdades contra
a justiça”
Severino E. Ngoenha & José P. Castiano
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Venâncio Mondlane indicado como
assessor particular de Ossufo Momade

Quadros da Renamo que tomaram posse para trabalharem no Gabinete do presidente

T

omaram posse, na
passada, quinta-feira, novos quadros da Renamo
para trabalharem no Gabinete do presidente deste
partido, Ossufo Momade.
Trata-se de dois assessores
e dois chefes-adjuntos de
Departamentos.
Venâncio Mondlane, ex-deputado da Assembleia
da República, tomou posse

no cargo de assessor particular de Ossufo Momade para Assuntos Políticos.
Recorde-se que Venâncio
Mondlane, no ano passado,
saiu do MDM para se filiar
na Renamo, partido pelo
qual pretendia concorrer
para o cargo de presidente do Conselho Autárquico
da Cidade de Maputo, mas
foi impedido pela CNE, que
alegou que era inelegível
por ter renunciado ao man-

Venâncio Mondlane

dato imediatamente anterior.
Venâncio Mondlane é uma
antiga escolha de Afonso
Dhlakama. Estava com o
futuro político incerto após
ter sido impedido inconstitucionalmente de concorrer.
Chegou a considerar a hipótese abandonar a política.
Ossufo Momade recupera-o
e coloca-o no seu Gabinete, também para transmitir a
ideia de que a Renamo ainda
conta com os seus préstimos.

Issufo Mohamed tomou
posse no cargo de assessor político do presidente
da Renamo para a cidade de
Maputo. Anselmo Ernesto
Victor tomou posse como
chefe-adjunto do Departamento de Formação. Juliano Marcelino Cumbana
tomou posse como chefe-adjunto do Departamento
de Desenvolvimento Rural
e Poder Local. (Redacção)
de Moçambique
publicidade
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Suplemento humorístico

de Moçambique

Até os anjos viram...

Líder, apenas para anunciar
que lá na terra, não se passa
nada. Estão a ser enganados
tipo bebés...
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Alterações à Lei Eleitoral

CIP diz que fica teoricamente difícil
para a Frelimo falsificar editais

O

Centro de Integridade Pública
diz que, com as
alterações
feitas à Lei Eleitoral, “será
teoricamente mais difícil repetir-se nas eleições
gerais deste ano a fraude
eleitoral nos moldes em
que ocorreu nas Eleições
Autárquicas do ano passado”.

A Assembleia da República
introduziu duas mudanças significativas na Lei Eleitoral ao revogar o princípio da impugnação
prévia e obrigar à participação
de todos os vogais nas reuniões
do apuramento intermédio.
O CIP recorda que, nas eleições do ano passado, em cinco
municípios, a maioria da Frelimo nas Comissões Distritais
de Eleições ou nas Comissões

de Eleições de Cidade (conforme o caso) convocou e
realizou reuniões secretas nas
quais adulteraram editais para
atribuir a vitória à Frelimo
nas eleições locais. “Nestes
municípios, contagens paralelas da sociedade civil e da
imprensa mostravam que a
Renamo ganhou. A Renamo
recorreu aos tribunais para
impugnar os falsos editais

forjados pelos vogais da Frelimo nas Comissões Distritais de Eleições e Comissões
de Eleições de Cidade mas
todos os recursos foram rejeitados liminarmente pelos
tribunais, fundamentando que
a Renamo não fez a impugnação prévia das decisões”,
refere o CIP, no seu boletim.
Sobre a impugnação prévia,
o CIP diz que, com a revoga-

Governador da cidade de Maputo
será o secretário de Estado
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

A

cidade de Maputo
já não terá governador, por força
das alterações introduzidas na Constituição
da República, que lhe atribui estatuto especial, na sequência dos consensos entre
o Governo e a Renamo, no
âmbito do diálogo político.
Se considerarmos que o
Presidente da República é
que nomeia o secretário de

Estado, pode dizer-se que o
secretário de Estado na cidade de Maputo vem substituir o governador, que, no
modelo actual, é nomeado
pelo Presidente da República.
Havia um impasse entre o
Governo e a Assembleia da
República sobre a questão de
saber se a matéria relativa ao
secretário de Estado na cidade de Maputo é tratada na lei
geral ou numa lei especial. O
Governo defendia que a matéria devia ser tratada numa
lei especial, uma vez que a
cidade de Maputo tem estatu-

to especial, ou seja, não é objecto da descentralização. A
Assembleia da República defende que pode ser tratada na
lei geral de forma transitória.
Segundo
o
que
o
de Moçambique apurou,
este impasse já foi ultrapassado, e a matéria relativa ao
secretário de Estado na cidade de Maputo será tratada
numa lei especial, que vai ser
submetida pelo Conselho de
Ministros à Assembleia da República na próxima semana.
A se concretizar confirma-se
mais uma vez que a Rena-

mo deixou-se enganar. É que
mantendo constante a incapacidade da Renamo de controlar os votos a nível geral, a
Frelimo ganha a presidência
e perde-se a oportunidade de
a oposição disputar eleições
na capital do País, com um
eleitorado mais esclarecido.
“Nós entendemos que
deve haver representante do
Estado em todo o país para
exercer as funções exclusivas da soberania do Estado.
O Governo entende que esta
matéria deve ser tratada numa
lei separada”, disse, na se-

ção daquela cláusula, os partidos concorrentes têm caminho
livre para pedir aos tribunais
distritais a impugnação das
decisões de fraude eleitoral.
Em relação à obrigatoriedade
de participação de todos os
vogais, o CIP diz que acabará
com as reuniões clandestinas
dos vogais da Frelimo, onde
se adulteravam os resultados.
“A nova redacção torna ainda mais rigorosa a comunicação da realização de sessões de
apuramento de resultados. A
nível provincial, os mandatários devem ser informados das
sessões por escrito, mas não ao
nível distrital. No entanto, o
mais importante é que, agora,
é obrigatório comunicar aos
mandatários das sessões das
Comissões Eleitorais locais, e
isto tornará muito mais difícil para a maioria da Frelimo
convocar reuniões secretas.
Essas duas mudanças devem dificultar a fraude no
nível de Comissão Eleitoral Distrital, pelo menos
nos moldes em que ocorreu
nas eleições passadas”, lê-se no boletim. (Redacção)
de Moçambique

mana passada, a jornalistas,
o presidente da Comissão da
Administração Pública e Poder Local, Lucas Chomera.
Em entrevista ao “ Canal de
Moçambique “, a ministra da
Administração Estatal e Função
Pública, Carmelita Namashulua, disse que o impasse foi
ultrapassado, e o Governo vai
submeter uma lei especial. “Estamos a trabalhar nisso. O impasse foi ultrapassado. Vamos
submeter uma proposta de lei”,
disse Carmelita Namashulua.
O secretário de Estado vai
exercer as funções exclusivas
do Estado e de soberania e as
funções atribuídas à governação descentralizada que ainda
não tenham sido transferidas
para o Conselho Autárquico da Cidade de Maputo.
de Moçambique
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Organizações não-governamentais
anunciam seis mil observadores
para as eleições gerais

A

lgumas
organizações
não-governamentais
anunciaram, na
quinta-feira, o registo de
cerca de seis mil observadores para as eleições gerais de Outubro próximo.
O anúncio foi feito durante
a Conferência de Coordenação para a Observação
Eleitoral, que se realiza na
Beira e tem a duração de
dois dias.
“Neste momento, a ‘Sala
da Paz’ assegurou mais de
6.650 observadores para todo
o processo eleitoral. Estes
observadores vêm de diferentes organizações que fa-

zem parte da iniciativa, entre
elas a ‘Joint’, que tem previstos 3.500 observadores,
o IMD, que tem previstos
1.500 observadores, a ‘Solidariedade Moçambique’, que
tem previstos 1.000 observadores, a ‘Sociedade Aberta’, que tem previsto mais
de 650 observadores, para
além dos observadores da
‘Counter Part International’
com quem temos interagido”, disse o coordenador de
programas do Instituto para
a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, falando na qualidade de uma das
organizações que orienta
as acções da “Sala da Paz”.
Segundo Dércio Alfaze-

Neste momento,
a ‘Sala da Paz’
assegurou
mais de 6.650
observadores para
todo o processo
eleitoral. Estes
observadores
vêm de diferentes
organizações que
fazem parte da
iniciativa.

ma, há um interesse de que
a selecção destes observadores tenha em consideração a
questão do equilíbrio do género, de modo a que as mulheres possam fazer parte do
processo. Segundo a fonte,
é importante que, nas suas
mensagens de educação cívica se dirijam mensagens específicas, para que mais mulheres possam recensear-se.
Neste momento, as organizações estão a receber
financiamentos de vários
parceiros de cooperação, entre eles a União Europeia,
a Cooperação Austríaca, a
Embaixada dos Países Baixos, a USAID e o DFID.
Dércio Alfazema convi-

dou também outros parceiros
para apoiarem mais organizações, para que seja possível
uma cobertura nacional do
processo em todas as fases.
“Os observadores que temos garantido ainda não
são suficientes para garantir
uma cobertura ao nível nacional. Esperamos que, nos
próximos dias, possamos
actualizar positivamente estes números, com a aproximação de mais organizações
que estejam interessadas em
trabalhar de forma coordenada com a ‘Sala da Paz’”.
Os participantes chamaram a atenção para o facto
de o recenseamento eleitoral decorrer num contexto
de alguns problemas, como,
por exemplo, a devastação
causada pelo ciclone “Idai” e
pelas cheias na região centro
do país. O segundo problema
relaciona-se com a situação
dos ataques armados em algumas regiões da província
de Cabo Delgado. Estas são
situações de risco que podem
contribuir para que alguns
dos potenciais eleitores fiquem de fora do processo.
Além disso, apontaram o facto de as eleições gerais decorrerem num contexto de um
calendário eleitoral bastante
ajustado, o que traz dificuldades desafios para todos os
intervenientes. (Redacção)
de Moçambique
publicidade
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Se Chang voltar para Moçambique

Renamo e MDM dizem que processo
das “dívidas ocultas” pode morrer
como começou
ndré Mulungo
A
andremulungo4@gmail.com

O

Tribunal
de
Kempton
Park
decidiu, na segunda-feira, 8 de
Abril, que Manuel Chang
(ex-ministro das Finanças),
detido na África do Sul desde 29 de Dezembro do ano
passado, pode ser extraditado para Moçambique ou
para os Estados Unidos da
América.
A decisão foi tomada pelo
Juiz William JJ Schutte depois de analisar os pedidos
de extradição dos dois países. O processo foi remetido ao ministro da Justiça da
África do Sul, a quem caberá dizer para onde Manuel
Chang deve ser extraditado.
Em reacção à decisão do
tribunal, a Renamo e o Movimento Democrático de
Moçambique dizem que,
se Chang for extraditado
para Moçambique, o processo das “dívidas ocultas”
não terá pernas para andar.
“O regresso significa que o
assunto não terá pernas para
andar”, disse, em entrevisde Moçambique
ta ao
, o porta-voz da Renamo,
José
Manteigas.
“Se Chang voltar vão silenciá-lo”, acrescentou José
Manteigas, sem explicar o que
significa “silenciar”. Segundo
Manteigas, se Chang for mandado de volta para Moçambique, “os implicados serão
inocentados.” José Manteigas
diz que a Renamo apoia que
Chang “vá para os Estados
Unidos, porque lá haverá justiça” e acrescenta que, em Moçambique, ”não há garantias
de que será responsabilizado”.
Para fundamentar a sua posição, afirma: “Basta ver que
os grandes responsáveis estão

“Se Chang voltar para Moçambique vão silenciá-lo”
impunes. É o caso do antigo
Presidente da República, Armando Guebuza, e o actual.”
Falando
também
ao
de Moçambique , Sande
Carmona, deputado e porta-voz do MDM, disse que,
se Chang voltar ao país, “a
questão política poderá falar
mais alto” e a “incapacidade
da Justiça de lidar com casos
grandes vai fazer com que
este caso se torne um caso
pequeno”. Sande Carmona
diz que a Frelimo “vai manipular tudo”, e o caso “pode
terminar como começou.”
A decisão sobre os pedidos de extradição foram conhecidos após 101
dias em que Chang ficou em prisão preventiva.

José Manteigas

Sande Carmona

Chang foi detido na África
do Sul, em trânsito para o Dubai, na sequência de um mandado de captura internacional
emitido pelos EUA, acusado
de ter praticado três crimes
passíveis de penas de prisão
no total de 45 anos, à luz da lei
norte-americana, designadamente, conspiração para fraude electrónica, conspiração
para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Em Moçambique, onde até à
sua detenção não era arguido,
a Procuradoria-Geral da República acusa o Manuel Chang de
abuso de cargo e função, violação da lei orçamental, corrupção passiva, branqueamento
de capitais, associação criminosa e burla por defraudação.

A informação de que Chang
é arguido no caso das “dívidas
ocultas” foi tornada pública
depois da sua detenção, num
expediente da Procuradoria-Geral da República que é
visto pela opinião pública
como um plano para tentar
impedir a ida de Chang para
os EUA. Depois, a Procuradoria-Geral da República
promoveu um conjunto de
detenções, incluindo de um
filho de Armando Guebuza.
Tudo está nas mãos do ministro da Justiça da África
do Sul. O certo é que a extradição de Chang para os
EUA seria um duro golpe
para o sistema de corrupção
montado em Moçambique.
de Moçambique
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No distrito da Namaacha

Praga de lagarto está a dizimar culturas

A lagarta do funil de milho está a dizimar culturas
láudio Saúte
Csauteclaudio@gmail.com

U

ma praga designada “lagarto do funil de milho” está
a dizimar culturas
no distrito da Namaacha,
província de Maputo.
Sem indicar a área devastada, Suzete Dança disse
que esta situação vem aliar-se à falta de chuva e coloca a população próximo
de insegurança alimentar.
“Não queremos dizer que
estamos bem. A segurança alimentar está garantida,
de tal modo que a produção
da época 2017/2018, a população ainda tem alguma
coisa guardada para se alimentar”, disse e acrescen-

primeira
campanha deste
ano foi para esquecer, devido à seca. A chuva não
caiu no devido momento.
Isso fez com que vinte por
cento do que esperámos colher não conseguíssemos.”
Disse que o distrito está
numa fase de recuperação.
Desde a primeira quinzena de
Fevereiro que está a chover.
“Esperamos colher esta época mais de 200 toneladas de
produtos diversos produtos.”

tou que a Agricultura deve
evitar que a praga se alastre.
“Fomos assolados pela lagarta do funil de milho, que
tem estado a dizimar culturas. Em coordenação com
a Direcção Provincial de
Agricultura, temos estado
a colocar à disposição dos
agricultores pesticidas e equipas de extensionistas que estão a pulverizar, para evitar
que a lagarta se propague.”
Aumento do caudal de
água reanima

Namaacha exportou 133
mil toneladas de banana
para a África do Sul

Segundo a administradora, as últimas chuvas
que têm vindo a cair fazem
com que a maioria das represas estejam no limite.
“Estamos engajados na
recuperação de culturas. A

O distrito da Namaacha,
na província de Maputo, exportou, durante o ano passado, 133 mil toneladas de
banana para África do Sul.

Suzete Dança, administradora da Namaacha, diz que a
banana é uma das culturas que
resistiu à seca que assolou o
distrito nos últimos dois anos.
Suzete Dança falava, na Namaacha, à margem do lançamento da campanha “Quero ser
formal”, dirigida a mulheres que
trabalham no sector informal.
“Continuamos a produzir e
a exportar banana. Estamos
acima de 133 mil toneladas
de banana que exportámos
ano passado para África do
Sul. É nossa cultura de bandeira”, disse Suzete Dança
e acrescentou que a banana é uma cultura de rendimento e de exportação e
nunca ficou afectada com a
situação de seca que assolou a província de Maputo.
de Moçambique
publicidade
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Nacional
Governo pondera criar cinco novas
instituições do Ensino Superior
eginaldo Mangue
Rmangue.rom@gmail.com

C

inco novas instituições do Ensino Superior poderão ser
criadas no país. A
proposta foi apresentada na
sexta-feira, em Maputo, na
Reunião do Conselho Nacional do Ensino Superior.

Os estabelecimentos de
ensino propostos são os seguintes: Instituto Superior
Politécnico de Pescas e Tecnologias Marinhas de Inhambane, Instituto Superior Politécnico de Ciências Agrarias
de Mecubúri, Instituto Superior Politécnico do Ambiente, Universidades IRIS e o
Instituto Superior de Ciências
Económicas e Empresariais.
As propostas deverão
ser submetidas ao Conselho de Ministros, após
apreciação por parte dos
membros do Conselho Nacional do Ensino Superior.
O ministro da Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior
e Técnico-Profissional, Jorge
Nhambiu, exortou os membros do Conselho Nacional
do Ensino Superior a desenvolverem o Ensino Superior
em Moçambique, através das
lições do cumprimento do
Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, do Plano
Estratégico do Ensino Superior 2012-2020 e da influência
decisiva que poderá ter na formulação das directrizes para
constarem no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024
e no Plano Estratégico do
Ensino Superior 2021-2030.
Jorge
Nhambiu
falava durante a cerimónia de
abertura da Primeira Sessão do Conselho Nacional
do Ensino Superior, órgão
de consulta e assessoria do
Conselho de Ministros em
matéria do Ensino Superior.
“Cabe ao subsistema do
Ensino Superior, em estrita
articulação e complementari-

Jorge Nhambiu, ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional
dade com os demais subsistemas da Educação, a formação
do capital humano de elevada
qualidade, que responda satisfatoriamente à procura do
sector produtivo”, disse Jorge Nahmbiu e acrescentou
que o Conselho Nacional do
Ensino Superior deve elaborar propostas de políticas de
desenvolvimento nacional, a
formação de cidadãos com iniciativa, de quadros patriotas e
defensores da unidade e paz.
O Conselho Nacional do
Ensino Superior deve dar o
seu contributo para alcançar
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, uma
vez que os mesmos constituem
acções para transformar positivamente o mundo e o país.
Jorge Nhambiu disse que
todas as políticas, estraté-

gias, iniciativas, programas
e planos promovidos pelo
Governo na área do Ensino
Superior visam consolidar
um Ensino Superior de qualidade e socialmente relevante.
Afirmou que o conceito de
qualidade é problemático, na
medida em que existem inúmeros indicadores e variáveis
que influem nessa aferição,
e acrescentou que, para Sistema Nacional de Avaliação,
Acreditação e Garantia de
Qualidade do Ensino Superior, os indicadores de qualidade são missão e objectivos
gerais da Unidade Orgânica,
organização e gestão, currículo, corpo docente, corpo
discente, pesquisa e extensão, corpo técnico e administrativo, infra-estruturas e
nível de internacionalização.

Cabe ao
subsistema do
Ensino Superior,
em estrita
articulação e
complementaridade
com os demais
subsistemas
da Educação,
a formação do
capital humano de
elevada qualidade.

Durante a reunião, foram
abordados os temas: grau de
cumprimento da Matriz da I
Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ensino Superior de 2018; proposta de
regulamento sobre o plágio
académico; proposta de revisão do decreto 6/2007, de 31
de Dezembro, que aprova o
Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia
de Qualidade do Ensino Superior; proposta de revisão
do decreto 64/2007, de 31
de Dezembro, que aprova os
Estatutos do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior.
O Conselho Nacional do
Ensino Superior decorreu sob
o lema “Por um ensino de qualidade e relevante para todos”.
de Moçambique
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Governo debate lei
de combate ao plágio
e à fraude académica
eginaldo Mangue
Rmangue.rom@gmail.com

O

Governo moçambicano debateu, na
quinta-feira,
em
Maputo, a proposta
do regulamento contra o plágio académico. O ministro da
Ciência e Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico-Profissional, Jorge Nhambiu, afirmou
que o Governo está preocupado com o aumento de casos
de plágios de monografias e
teses, situação que afecta negativamente a qualidade dos
graduados.
Jorge Nhambiu falava durante a primeira Sessão Ordinária
do Conselho do Ensino Superior, que reuniu representantes
das 53 instituições do Ensino
Superior do país, autoridades
governamentais e doadores.
Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, espera-se consensos sobre o regulamento, que
há muito se pretende aprovar.
“Está claro para todos que
não deve haver plágio, porque,
se na escola começa o plágio e
nós nos conformamos, o que
esperamos que aconteça na
sociedade posteriormente? O
plágio é um roubo de conhecimento, é um roubo científico, é
um roubo intelectual, não podemos conformamo-nos com
isso. Não podemos deixar que
formemos um dirigente na base
do plágio. Não seria bom”, disse.
Jorge Nhambiu manifestou-se
preocupado com o baixo nível
de expansão, acesso e qualidade em que se encontra o Ensino
Superior no país e disse que o
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional está a implementar
nas instituições do Ensino Superior, um sistema gratuito de registo académico informatizado,
para garantir uma melhor gestão
da informação dos estudantes.
Jorge Nhambiu disse também
que existem, no país, instituições do Ensino Superior que
não têm um registo académico devidamente estabelecido,

o que cria muitas dificuldades
para o próprio estudante, uma
vez que há estudantes que, ao
terminarem os cursos, depois
pensa-se que não concluíram
certas disciplinas, porque o registo académico não é eficiente.
Jorge Nhambiu disse que,
para alterar este cenário, o Ministério que dirige criou um
sistema de registo académico
que já está a ser instalado nas
instituições do Ensino Superior,
com o apoio do Banco Mundial.
“No Ministério, vamos ter
os dados em tempo real dos estudantes que estão no Ensino
Superior, e isto é muito importante por causa da planificação.
Neste momento, fica difícil
sabermos onde é que devemos
fazer mais esforço de planificação, em termos de cursos,
porque não temos um registo
fiável do que está acontecer no
subsistema do Ensino Superior”, afirmou Jorge Nhambiu.
No ano passado, o Conselho Nacional de Avaliação
constatou que apenas dois
dos 72 cursos que avaliou tinham qualidade excelente.
Um estudo do Instituto de
Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, realizado em 2015, revelou que
encontrou “plágio significativo” em 75% das 150 teses
de mestrado e licenciatura e
plágio muito grave em 39%,
analisadas nas cinco principais
universidades moçambicanas.
O estudo, intitulado “Plágio
em cinco universidades de Moçambique: amplitude, técnicas
de detecção e medidas de controlo”, incidiu sobre teses de fim de
curso de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica, Instituto
Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique, Universidade São Tomás de Moçambique e Universidade Politécnica,
tendo concluído que apenas um
quarto é que tiveram uma autenticidade imaculada. O estudo
examinou 48 teses de licenciatura e 102 teses de mestrado de
cinco das maiores universidades.
de Moçambique
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Desporto
Ganhou duas Medalhas de Ouro

Seleccionador nacional de voleibol
de praia devolveu ao Governo
cheque de 350.000 meticais
“Hoje, chamam-me herói, porque ganhei duas Medalhas de Ouro em masculinos e
femininos, de Sub-21, no Egipto. Sou a mesma pessoa a quem, há três meses, o Fundo
de Promoção Desportiva não consegue dar uma resposta simples.”
láudio Saúte
Csauteclaudio@gmail.com

O

seleccionador nacional de voleibol
de praia, Osvaldo
Machava,
conquistou, no dia 7 de Abril,
no Egipto, os campeonatos
africanos em masculinos e
femininos, garantindo desta
forma um lugar no campeonato do mundo, mas, à sua
chegada a Maputo, desvalorizou a presença dos representantes do Ministério
da Juventude e Desporto
no aeroporto e exigiu que
lhe fossem pagos 850,000,00
meticais de prémios referentes aos prémios de 2017.
Em

entrevista

ao
Osvaldo Machava disse que,
como seleccionador nacional
participou em oito provas e
ganhou sete e sente ter ajudado o país, mas já basta.
“Infelizmente, não percebo como algumas coisas
funcionam neste país. Estou
a mostrar a minha indignação. Conquistámos este título, mas estou há três meses
à espera da resposta de uma
carta que fiz para o Fundo de
Promoção Desportiva a reclamar, sem resposta. Hoje,
chamam-me herói, porque
ganhei estas competições.
Sou a mesma pessoa que há
três meses não tem resposta
a uma coisa simples”, disse.
Segundo Osvaldo Machava, o Governo disponibilizou apenas o fundo de uma
premiação das três que ganhou em 2017. Mas, ganhou
de Moçambique ,

dois campeonatos africanos
(primeiro lugar, em masculinos e femininos e um terceiro lugar, em seniores).
“Hoje, volvidos três meses,
sou um herói. Uma pessoa conhecida. Que o país respeite,
no mínimo, e dê-me uma resposta. Infelizmente, estamos
a levar as coisas para outros
patamares. De momento, não
posso falar nada sobre o mundial, nem sobre competições.
Estou triste. Estou pendurado. Pedi esclarecimento sobre
porquê estou a receber o prémio de um campeonato. Entendo a situação do país e, por
isso, ficámos vinte meses à espera do prémio. A lei estipula
este prémio, e não se pode
tirar este direito às pessoas.”

Valorização do esforço

Osvaldo Machava

Osvaldo Machava diz que
se sente bem no local onde trabalha e se está no voleibol não
é por dinheiro, por isso o seu
esforço devia ser valorizado.
“Eu não vivo do voleibol.
Gasto muito dinheiro no voleibol. Tenho o meu trabalho
e sacrifico-me para fazer as
selecções. Com o meu trabalho, sinto-me bem. Estou
totalmente indignado. Não
tenho moral nem paciência
para trabalhar. Isto é preocupante, porque está a acontecer
connosco, e estamos preocupados, e é relativo a 2017.¬”
Disse que este ano já ganhou
duas premiações, que são
uma em masculinos e outra

em femininos em Sub-21. São
duas competições distintas.
“Acordo de madrugada
para treinar os meninos e
depois saio do serviço à noite e vou treinar as meninas
e não é por acaso que apareci no dia do regresso do
Egipto com dois troféus.”
Acrescentou que a lei é clara e não é nenhuma obrigação
e nem foi uma conversa que
teve com alguém. Por exemplo, lembra que Edmilsa Governo, num dos anos, ganhou
mais de um milhão de meticais e na lei não tem nenhum
prémio de um milhão de meticais; isto significa que houve acumulação dos prémios.
(Continua na página seguinte)
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Desporto
Restauração de infra-estruturas desportivas afectadas pelo “Idai”

FIFA promete apoio
eginaldo Mangue
Rmangue.rom@gmail.com

O

director para as
Federações Nacionais de África
e Caraíbas, Véron Mosengo-Omba, que
visitou, no passado fim-de
semana, as cidades da Beira e Chimoio, para verificar os estragos causados
pelo ciclone tropical “Idai”
e pelas inundações que fustigaram a região centro do
país, anunciou na segunda-feira, que ia fazer um relatório para o presidente
da FIFA, Gianni Infantino,
para se prestar apoio, que
espera seja em breve, tendo
em conta a necessidade que
os clubes e a população têm
de utilizar os respectivos
campos.
O represente da FIFA em
África mostrou-se
sensibilizado com o que viu na
Beira e Chimoio, quando
visitou os campos do Ferroviário da Beira, da Manga, o
Estádio Municipal da Beira
e o campo da Soalpo e disse que está esperançado de
que, com o apoio da Fundação FIFA, as instalações
desportivas fustigadas pela
intempérie serão restauradas.
Num discurso de cerca de dez minutos, Verón
Mosengo-Omba disse que
ainda é prematuro inidicar

Vista parcial do Estádio Municipal da Beira
que tipo de apoio o país vai
receber da FIFA, uma vez
que há critérios que devem
ser seguidos para o efeito.
O representante da FIFA
declarou que não é responsabilidade daquele organismo cobrir todas as despesas
causados pelo ciclone, mas a
Fundação FIFA vai comparticipar para reconstruir onde
houve estragos, em coor-

Verón Mosengo-Omba

denação com a Federação
Moçambicana de Futebol.
Para os clubes garantirem o
apoio da FIFA, têm de apresentar uma cotação com os
custos da reabilitação das
suas infra-estruturas desportivas assoladas pelo ciclone.
“A definição do montante
a canalizar será estabelecida através do envio de cotações dos trabalhos a serem

feitos para a reposição dos
danos. As mesmas deverão
ser enviadas à FMF, que deverá, por sua vez, canalizar
estas cotações para FIFA,
que, em tempo breve, vai
definir o valor da sua comparticipação para apoio aos
clubes afectados pelo ‘Idai’”,
disse Alberto Simango, que
agradeceu a ajuda da FIFA.

para solicitar a devolução do
montante de 350 mil meticais
para a conta 56677004 do Fundo de Promoção Desportiva”,
pode-se ler no documento.

mio atribuído ao seu atleta melhor colocado. O valor está fixado em 350.000,00 meticais.
O ponto iii, da alínea c) do
Artigo 9 do decreto 10/2013
diz que o terceiro lugar dos
campeonatos africanos tem
direito a 150.000,00 meticais.
Assim, o seleccionador
afirma que os dois primeiros
lugares alcançados, em masculinos e femininos, somam
700.000,00 meticais, mais
150.000,00 do terceiro lugar
em masculinos seniores, totalizando 850.000,00 meticais.

de Moçambique
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Pedido de esclarecimento
aguarda resposta
Osvaldo Machava, em carta
enviada ao Fundo de Promoção Desportiva no dia 7 de
Janeiro de 2019, diz que lhe
foi apresentado pela Federação Moçambicana de Voleibol, a título de premiação
do ano 2017, um cheque no
valor de 350.000,00 meticais.
Osvaldo Machava, na qualidade de treinador principal,
nomeado pela Federação Moçambicana de Voleibol, diz
que planificou, coordenou e

orientou os treinos das selecções nacionais de voleibol de
praia que, em três competições
distintas, conquistaram os títulos de campeões africanos de
Sub-21 em femininos e masculinos e terceiro lugar em seniores, deve ser na base do decreto 10/2013, de 10 de Abril.
Fundo de Promoção
Desportiva solicitou à
Federação de Vólei para
devolver o valor
Um ofício assinado pela
directora-geral do Fundo de

Promoção Desportiva, Amélia Cabral, enviado a Federação Moçambicana de Voleibol a 27 de Março de 2019, a
de Moçambique
que o
teve acesso, solicita a devolução do valor que o seleccionador nacional de voleibol se recusou a receber.
“Com vista a garantir o fecho do processo administrativo
relativo à transferência efectuada a Federação Moçambicana de Voleibol no âmbito
da premiação desportiva do
seleccionador Osvaldo Machava, serve-se do presente

Decreto 10/2013
A alínea a) do Artigo 9 do decreto 10/2013, de 10 de Abril,
diz que o treinador da modalidade desportiva individual
vinculado ao atleta à data dda
obtenção do êxito, independentemente de constar ou não
na lista da delegação oficial,
tem a premiação igual ao pré-

de Moçambique
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Briga impede eleição do novo
secretário-geral da Associação
Moçambicana de Autores
E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

A

inda não há entendimento sobre a
Direcção na Associação Moçambicana de Autores. O mantado
do elenco actual terminou o
ano passado, mas desde Fevereiro de 2018 que os autores
não conseguem estabelecer
um ambiente para a realização da Assembleia-Geral que
culminaria com a eleição dos
novos corpos gerentes. Depois do primeiro adiamento,
em Fevereiro de 2018, a Assembleia-Geral da “SOMAS
– Associação Moçambicana
de Autores”, que tinha sido
marcada para o passado dia 6
de Abril, voltou a ser adiada,
desta vez “sine die”.

Segundo o actual secretário-geral, Domingos Carlos Pedro, o adiamento mais recente
relaciona-se com um pedido
de impugnação apresentado à
Comissão Eleitoral cerca de
quarenta e oito antes da data
da reunião por um dos dois cabeças-de-lista concorrentes, no
caso, o actor Nelson Maquile.
Domingos Pedro explicou
que, na sua carta de impugna-

Domingos Carlos Pedro, actual secretário-geral da SOMAS
ção, Nelson Maquile denuncia
alegadas incompatibilidades da
candidatura do seu adversário, o
músico Manuel Luís (Jamalu), e
a Comissão Eleitoral achou por
bem adiar a sessão para o apuramento da veracidade dos factos
referidos por Nelson Maquile.
Jamalu é acusado de estar em
conflito com os Estatutos da SOMAS porque ele é gestor de uma
instância do ramo de restauração,
o que os Estatutos não permitem,
dado que um dos objectivos da
SOMAS é verificar e até multar,
em caso de irregularidades, as

casas de pasto, bares e restaurantes, quando não respeitem
os direitos de autor. Mas Jamalu
nega tudo. Diz que o restaurante
em causa é da esposa e que isso
já foi provado por documentos
apresentados à Comissão Eleitoral na SOMAS. Porém Nelson Maquile diz que Jamalu já
conseguiu provar, de facto, que
não é o dono do restaurante, mas
não provou que não é o gestor.
Jamalu, disse, a propóside Moçambique
to, ao
, que as acusações de Nelson Maquile são infundadas.

“Já mostrámos isso com documentos. Não tinham argumentos
para adiar a Assembleia-Geral.
A Comissão Eleitoral tem, na
sua composição, três elementos,
dois dos quais são apoiantes da
candidatura de Nelson Maquile: o Salimo Muhammad e o
Aurélio Furdela. Estes dois não
são membros da lista de Nelson,
apenas são apoiantes. Maquile
praticamente está a substituir
Domingos Pedro, o actual secretário-geral. Estão a constituir-se em um ‘complot’ para não
realizar eleições,”, disse Jama-

de Moçambique .
lu ao
Jamalu disse também que,
na Assembleia-Geral convocada para o passado dia 6 de
Abril, o elenco actual foi vaiado pelos membros presentes,
por não apresentar o “Relatório
e Contas” do exercício findo.
“A Comissão Eleitoral não
tem nenhum direito de impugnar
eleições. Fazem de tudo para me
tirar da lista. Não apresentaram
o relatório de desempenho do
elenco cessante na Assembleia-Geral. Prometeram fazê-lo até
quarta-feira, mas nada. Não têm
provas do que acusam. Não estavam à espera da minha reacção.
Alegam que sou gestor de bar e
restaurante. Mas esse restaurante
não existe legalmente; nunca foi
registado. É da minha mulher.
Eu trabalho na Universidade Pedagógica. E aquilo nem é restaurante. É um espaço de esplanada
na empresa da minha mulher;
uma coisa de quatro mesas, que
foi reabilitado e permitiu o acesso de pessoas de fora, e arranjou-se um nome só para identificar
o sítio. Não conseguiram provar
nada. Eu, quando conheci a minha esposa, ela já tinha aquilo
desde 2012. Acho que foram
mal assessorados. Inclusive foram vasculhar empresas do meu
sogro. Tentaram de tudo, até coisas que não existem, para me incriminar. Agora o processo eleitoral está interrompido porque
estão à espera que a Comissão
Eleitoral decida. As provas que
apresentei são bastantes, por isso
estou tranquilo e a trabalhar com
os meus advogados. Sse me excluírem, vou recorrer ao tribunal,
porque eles não têm provas das
suas acusações”, disse Jamalu.

“O meu foco é a propriedade intelectual e os direitos de autor” – Nelson Maquile
Por seu turno, o actor Nelson Maquile confirmou ao
de Moçambique a autoria
do pedido de impugnação e disse
que não está preocupado com o
que as pessoas dizem, apenas se
mantém atento ao que está estabelecido nos regulamentos e e no
respeito pelos direitos de autor.
“Estamos envolvidos no processo eleitoral na SOMAS e
esperamos pela decisão da Comissão Eleitoral. Submetemos
uma impugnação da Lista ‘B’.
Há uma cláusula que diz que o
candidato ao cargo de secretário-geral não pode ser proprietário

ou gestor de uma estância hoteleira ou mesmo bar, porque um
dos papéis da SOMAS é registar
e cobrar os direitos dos autores
a essas entidades e dividir pelos
artistas. Como é que ele vai cobrar na sua própria estância? Está
numa situação de conflito de interesses. Isso não é de agora. Nunca um proprietário é, ao mesmo
tempo, gestor da SOMAS. Estamos à espera da resolução e do
anúncio da data da Assembleia-Geral pela Comissão Eleitoral.
Já apresentámos os argumentos
legais e estatutários. Parece que
provaram que não é proprietário,

mas que não é gestor, não. Tem
de se apresentar um documento
legal que contrapõe o regulamento; A SOMAS é de propriedade
intelectual. Dirigente da SOMAS
tem de ser imparcial, não pode

ter direitos extras aos direitos de
autor. Se não houver factos contra
os Estatutos, então vamos às eleições”, declarou Nelson Maquile.
E acrescentou: “Desta vez
há pessoas atentas às questões
legais. Consegues ver que o
‘Sorriso’ está a passar de novo
na RTP, mas nós, os autores,
não estamos a ganhar nada. Há
uma lacuna de atitude muito
grande. Confundem a SOMAS
com a Associação dos Músicos.
Aquilo é negócios. A SOMAS
é ‘business’. Na África do Sul,
eles têm prédios, só de ‘royalties’. Há dezasseis anos que a

SOMAS existe, e miguem está
a receber. Desculpe-me, mas eu
estou pela legalidade no processo. Quero ver o músico ou actor
bem. Não discuto pessoas, discuto propriedade. Foi a própria
sociedade que me pagou formação em pós-graduação em defesa
de autores em Portugal. O maior
activo do artista são os ‘royalties’. Eu vou cobrar ‘royalties’ às
empresas de Jamulu, do Stewart,
do Bang, Daniel David, todos. É
por isso que há muito barulho,
e está-se a fugir da legalidade”.
Nelson Maquile diz que não
quer discutir pessoas. “Tenho um
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projecto ambicioso de gestão corporativa, em que 70% dos ‘royalties’ cobrados hão-de ir para o
artista, e 30% para a SOMAS. A
minha candidatura não está a cair,
até hoje, graças a Deus. Se dependesse do sistema, não estaríamos
aqui onde chegámos. Não ganho
nada e quero começar a ganhar
algo com a arte. Vou até ao fim.
Vais ver que a pirataria vai baixar,
porque nós vamos fazer ‘road
block’ nas ruas, vamos funcionar como o INAE. A sociedade
da máfia e da pirataria está com
medo destas mudanças que estão
a vir. O meu foco é a propriedade intelectual e direitos de autor,
as instituições têm que pagar”.
O secretário-geral da SOMAS,
Domingos Carlos Pedro, explicou que a Comissão Eleitoral
decidiu adiar o ponto dois da
Assembleia-Geral, relativo à eleição dos novos corpos gerentes da
SOMAS. ”Recebemos, um dia
antes da Assembleia-Geral, um
pedido de impugnação do candidato Nelson Maquile. A Comissão Eleitoral adiou a Assembleia-Geral e solicitou um parecer

jurídico sobre os argumentos que
o candidato concorrente alega
na sua impugnação. Estamos à
espera do parecer jurídico para
avançarmos com o processo”,
afirmou e acrescentou que Jamalu faz parte do seu elenco, que
dirige actualmente a SOMAS.
“Os dois, porque Nelson Maquile também. Não entendo porque
é que ele [Jamalu] diz que estou
contra ele. Trabalhamos juntos.
Actualmente, o Jamalu é chefe
do pelouro da Música, enquanto
o Nelson é chefe do pelouro do
Audiovisual. Há pouco tempo,
circulou uma carta difamatória
contra o elenco actual. Suspeitamos que tivesse sido Jamalu
o autor da mesma, mas ele desmentiu até na esquadra. Essa carta tinha o mesmo conteúdo das
acusações que ele agora faz no
jornal. É membro da SOMAS e
esteve na Assembleia-Geral. Por
que é que ele não colocou estas
questões no fórum próprio e preferiu o jornal? Qual é o receio
de aguardar uma ou duas semanas pelas eleições?”, declarou
o secretário-geral da SOMAS.

“Eu não apoio ninguém”
– Aurélio Furdela
O escritor Aurélio Furdela,
que faz parte da Comissão Eleitoral da SOMAS, é acusado
ppor Jamalu de apoiar a candidatura de Nelson Maquile.
de Moçambique
O
abordou Aurélio Furdela, que
afirmou: “A questão é que, quando estávamos prestes a realizar a
Assembleia-Geral, o candidato
Nelson Maquile submeteu à Comissão Eleitoral um pedido de
impugnação, e, logo, não estavam
reunidas as condições para a realização da Assembleia-Geral. O Jamalu foi notificado pela Comissão
Eleitoral para se pronunciar sobre
as acusações de Nelson Maquile.
Ele reagiu, mas o Nelson Maquile
voltou a rebater os argumentos de
Jamalu. E nós, como Comissão
Eleitoral, decidimos não tomar
uma decisão precipitada e acordámos apurar a veracidade dos
factos. Sugerimos que a Assembleia-Geral não se realizasse até
à conclusão deste processo. Estamos, neste momento, em aconselhamento com juristas. Nelson
Maquile, como sabe, alega que
Jamalu está em conflito de interesses com os Estatutos da organização. Estamos a tentar deliberar

sobre isso. Uma coisa é que Jamalu ainda não está desqualificado.
Não vamos correr, não queremos
decidir de forma precipitada”.
Aurélio Furdela acrescentou:
“Isso de Jamalu dizer que estou
contra ele surpreende-me. Só
pode ser especulação. Nada está
decidido a favor de ninguém. Eu
não apoio ninguém. O Nelson
Maquile nem sequer é das minhas relações. Vamos respeitar as
regras. Eu não sou de tapar olho,
porque o que eu quero é terminar
as eleições tranquilo, tal como me
foi confiado. O Jamalu tem todos
os instrumentos para obrigar a que
a realidade seja resposta, em caso
de se sentir injustiçado. Os dois
que estejam tranquilos, porque o
processo corre os seus trâmites
normais. Se ele tiver provas de
que eu apoio a lista de Nelson Maquile, eu demito-me da Comissão
Eleitoral. Só dá mesmo para rir. Eu
não queria entrar neste debate, se
entro é porque há uma referência
específica ao meu nome. Este é só
um comentário, porque a Comissão Eleitoral é dirigida por Salimo
Muhammad. Se ele [Jamalu] está
em conformidade com os Estatutos, é só esperar, saber esperar”.

Agenda cultural e social
Programação para
o período de 17 a 23
de Abril\2019
LITERATURA E LIVROS
17 de Abril (Quarta-feira)
Lançamento do livro “Estratégias de Responsabilidade
Social das Empresas Mozal
e Vale em Moçambique” às
17h30 Camões em Maputo
Conversa sobre Fernando
Leite Couto às 18h00 Fundação Couto. Livre
Sessão ‘Ser Minas Tão Gerais’ às 18h30 Centro Cultural Brasil Moçambique
19 de Abril (Sexta-feira)
Armando Artur em conversa para enganar o tempo
às 18h00 no Centro Cultural
Brasil Moçambique.
20 de Abril (Sábado)
Pétalas da aurora sarau
de confluência de artes, às
13h00 no Miradouro
PALESTRAS,
SEMINÁRIOS E
CONFERÊNCIAS
17 de Abril (Quarta-feira)
Seminário sobre direito
da família nas ordens jurídicas de Moçambique, Macau
e China às 8h30 no campus
principal da UEM
Conferência de Imprensa da
18ª edição do Ciclo de Cinema
Europeu às 11h00 Centro Cultural Moçambicano-Alemão
Cerimónia de Assinatura
do Acordo de Financiamento
Directo, entre a Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) e a Direcção Provincial de Saúde às 11h00 no
Bairro Chingodzi, em Tete
18 de Abril (Quinta-feira)
Terceira
edição
do
Workshop Momento de inspiração às 10h00 na USTM
Workshop de Negócio às
8h00 na Fortaleza de Maputo
Workshop de Meditações
em Osho às 9h00 no Osho information Center
Curso de curta duração de
moda e designer às 8h00 no
Hotel Gloria
Hoedina-Ciclo de Debates
sobre designers 11h30 no
Souther Sun beach
20 de Abril (Sábado)
Treinamento em práticas
diplomáticas às 8h00 USTM
Petalas de aurora às 13h00
no Miradouro
ESPECTACULOS
E CONCERTOS
17 de Abril (Quarta-feira)
Rukan Rossy em concerto

às 18ha na Fundação Fernando
Leite Couto
18 de Abril (Quinta-feira)
Espectáculo de Aniano Tamele às 20h30 no Centro Cultural Franco Moçambicano.
Entradas 500mt.
Kaliza ao vivo às 18h00 na
Fundação Fernando Leite Couto. Livre
19 de Abril (Sexta-feira)
Xidimiguana ao vivo às
18h00 no Mavie’s Bar
Kaliza ao vivo às 18h00 na
Fundação Fernando Leite Couto
ENTRETENIMENTO
18 de Abril (Quinta-feira)
Karaoke Night no Kardapio
Kaseiro
Only Jazz Without Stress às
19h00 no Hotel Terminus
19 de Abril (Sexta-feira)
Toca Discos - Fu da Siderurgia às 18h30 no Sal&Grafia
King of House Warm Up às
22h00 no Fusion na Ponta do
Ouro
Evento único ″ Belas Vida
Vilas″ às16h00 na Matola Rio
Sessão de Gin e Tonica às
12h00 no Hotel Cardoso
O grande Convite às 15h00
na FPLM
Sessão ‘Pascoa de elevação’
às 15h00 no Ministério AJM
Exibição do documentário
geração em lutas por utopia no
centro cultural da UEM
Karaoke com Filipão Marques às 18h00 no Uptown Cafe
Maputo
20 de Abril (Sábado)
2M Sunset Txillouts às 16h00
no Restaurante A Codorna
Pétalas da aurora às 13h00
no Miradouro
‘Sunset –Pool part’ às 16h00
no Farol da Catembe
Mega Show de Bander a caminho do Album às 12h00 na
Praca da Juventude
Summer Party às 19h00 na
Machava 15
Sunset Txillout às 16h00 no
Restaurante Cardona
Seguna edicaop do We love
Maputo às 18h00 no Restaurante A3
Summer Party na Machava
socimol Km15
21 de Abril (Domingo)
‘HIP Hop solidário’ a partir
das 10h00 no Parque Marginal
Restaurante Bar & Lounge
Sunday Bruch às 13h00 no
Hotel Cardoso
22 de Abril (Segunda-feira)
Conversa com Matxakhosa
e Albino Mahumane às 18h00
na Fundação Fernando Leite
Couto

CANTO E DANÇA
17 de Abril (Quarta-feira)
Oficina de Samba
às 14h00 no Centro Cultural
Brasil Moçambique
FOTOGRAFIA
17 de Abril (Quarta-feira)
Open air film No skandinaviska às 16h00 no Centro
Cultural Franco Moçambicana
Ciclo de cinema europeu
no CCFM
Secções de filmes Moçambicanos às 18h00 no Cinema
Scala
18 de Abril (Quinta-feira)
‘Encontros Fotográficos’ às
17h00 no 16Neto
ARTE E EXPOSIÇÕES
20 de Abril (Sábado)
Primeira exposição de Psikelekedino às 10h30 na Machamba Colectiva.
FEIRAS E MERCADOS
18 de Abril (Quinta-feira)
Gi’Anna Weekend Fair às
10h30 no Jardim dos Professores
Feira de Negócio às 07h30
na Fortaleza de Maputo
OUTRAS
ACTIVIDADES
17 de Abril (Quarta-feira)
Sessão de inauguração
do centro cultural, escola e
museu de teatro SABURA
às 16h00 no Teatro Avenida.
Livre
Exibição e lançamento do
Projecto Espaços Públicos,
às 15h00 no bairro de Maxaquene em Maputo
18 de Abril (Quinta-feira)
Evento especial as 18h00
no Teatro Avenida
Retiro de Semana Santa em
Shalon
19 de Abril (Sexta-feira)
A Directora Executiva do
Programa das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) e Subsecretária Geral das Nações
Unidas, Maimunah Mohd
Sharif encerra visita ás cidades de Beira e Dondo na Província de Sofala e a cidade de
Maputo.
‘O Grande Convite’ na
Igreja do Primeiro Amor
20 de Abril (Sábado)
Congresso Evangélico às
13h00 no Magoanine B
21 de Abril (Domingo)
Festa de Baptismo às 12h00
na Igreja Restaurando Vidas
Moçambique
de Moçambique
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Julgamento do passaporte falso

“Nini” Satar volta a levar o tribunal à B.O.
por razões de segurança
Alice Mabota é uma das advogadas no processo, além de Flávio Menete e Damião Cumbana.

N

aquilo que é uma
reedição dos procedimentos do julgamento do “Caso
Cardoso”, “Nini” Satar, o
homem das “quantias irrisórias”, vai a julgamento, na
terça-feira, dentro das instalações da cadeia de máxima
segurança, conhecida como
B.O..
Segundo um dos advogados
do caso, o julgamento na B.O.
deve-se a motivos de segurança, tal como foi, na primeira
década de 2000, durante o julgamento do “Caso Cardoso”.
Juntamente com “Nini” Satar
vão a julgamento dois arguidos, nomeadamente, Sahim
Mommad Aslam (sobrinho de
“Nini” Satar) e Sidália Esmeraldo dos Santos (a funcionária
do Serviço Nacional de Migração que emitiu o passaporte).
Salim Mommad Aslam é
acusado de ter sido a pessoa que pediu a emissão de
passaporte biométrico contendo os seus dados de identificação civil e autorizou

que constasse no mesmo a
fotografia de “Nini” Satar.
“Nini” Satar e Sahim
Mommad Aslam vão responder pelos crimes de uso
de documento de viagem
falso e uso de nome falso.
A arguida Sidália Esmeraldo dos Santos vai responder
pelos crimes de falsificação de
passaportes por servidor pú-

Nini” Satar e
Sahim Mommad
Aslam vão
responder pelos
crimes de uso de
documento de
viagem falso e uso
de nome falso.

blico, corrupção passiva para
actos ilícitos e uso de documento de viagem falso, neste último como cúmplice.
de Moçambique sabe
O
que a funcionária Sidália Esmeraldo dos Santos tem sido
usada como bode expiatório,
visto que ela não tinha capacidade de falsificar os passaportes e recebeu ordens supe-

de Moçambique
riores. O
sabe também que, na tentativa
de se inteirar do caso, o esposo
de Sidália Esmeraldo dos Santos perdeu a vida num acidente
muito estranho. Cerca de dez
anos depois, um juiz volta a
interrogar “Nini” Satar, um delinquente que tem estado a embaraçar o Estado. (Redacção)
de Moçambique
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