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Várias personalidades de Moçambique e do mundo rendem-se “Mano Azagaia” 
Adeus Mano Azagaia (1984-2023): Calou-se a voz, não a revolução

PAG 05 E 06

PUBLICIDADE

+ 600 MB + 50 SMS

FALAS ILIMITADO
DURANTE 5 DIAS NA TMCELCom 50 MT TODAS REDES

228 MT + 100 MB + 50 SMS

OU AINDA PARAOU AINDA PARAOU AINDA PARA

Termos e condições aplicáveis

Ministro Max Tonela reconheceu no parlamento que não há dinheiro 
Emissão de “cheques” sem cobertura é um truque bastante usado por burladores

Órgãos eleitorais só descobriram quando queriam processar pagamentos 
Depois dos salários, falta de liquidez já se reflecte em outros sectores

Donos do dinheiro avaliam desempenho do País das três refeições
Banco Mundial coloca Moçambique no top 6 
dos países com mais desigualdades sociais

Há fraca produtividade agrícola e o nível de inclusão é muito baixo
PAG 03

Governo passou 
“cheque” sem 

fundos à 
CNE e STAE 

Saldo contabilístico (até) reflectiu na conta, mas não há saldo 



32 14 DE MARÇO DE 2023 14 DE MARÇO DE 2023

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

Quase uma semana depois do Evidências ter 
revelado, na sua última edição (99), que o 
Governo está sem liquidez para cumprir com 
as suas principais obrigações e despesas 
correntes, incluindo salários, o Centro de 

Integridade Público (CIP), através do seu boletim eleitoral, 
escreve que, afinal, o buraco nas finanças públicas pode 
ser maior do que se imagina, de tal sorte que o Executivo 
de Filipe Nyusi teve a displicente coragem de emitir um 
“cheque” sem cobertura para a Comissão Nacional de 
Eleições no valor de seis mil milhões de meticais, referentes 
à primeira tranche dos fundos destinados à organização de 
eleições autárquicas, o que está a condicionar o trabalho 
dos órgãos eleitorais já com o arranque do recenseamento 
a portas. A situação das contas públicas é tão grave que o 
ministro da Economia e Finanças, Max Tonela reconheceu, 
passada quarta-feira, na Assembleia da República (AR), que 
a implementação da Tabela Salarial Única (TSU) agravou 
a cada vez asfixiante capacidade do Estado de suportar o 
pagamento de salários dos seus funcionários.

De acordo com o Centro 
de Integridade Pública, o 
STAE e a CNE não têm di-
nheiro para o recenseamen-
to, que começa em 40 dias, 
porque o Governo passou-
-lhes um “cheque” sem di-

nheiro no banco. Tudo co-
meça em finais de Janeiro 
passado quando o Executivo 
comunicou aos órgãos eleito-
rais que estavam disponíveis 
seis mil milhões de meticais 
para eleições.

Acontece que, segundo 
apurou o CIP, virtualmente 
o valor está no sistema (sal-

do contabilístico), mas em 
termos reais (saldo dispo-
nível) ainda não existe para 
ser usado e neste momento 
os órgãos eleitorais já estão 
com dificuldades para mo-
ver a máquina de eleições e o 

fornecedor de equipamentos 
não foi pago pelo material 
que já chegou a Maputo.

Em Fevereiro, o Gover-
no comunicou à Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) 
a disponibilização do valor 
global, no sistema, para as 
eleições. A CNE, por sua vez, 
fez a redistribuição do valor 

DESTAQUE

Governo passou “cheque” sem fundos à CNE e STAE 
Depois dos salários, falta de liquidez já se reflecte em outros sectores

Evidências

Saldo contabilístico (até) reflectiu na conta, mas não há saldo disponível
STAE e CNE ainda sem dinheiro para eleições autárquicas 2023

Órgãos eleitorais só descobriram quando queriam processar pagamentos 
Ministro Max Tonela reconheceu no parlamento que não há dinheiro 

Grupo de cidadãos deposita petição para impugnar a TSU  
Um grupo de cidadãos submeteu, na quinta-feira, 09 Março, 

uma petição ao Conselho Constitucional para impugnar o Decreto 
nº 3/2023, de 17 de Janeiro que fixa os quantitativos definitivos 
da Tabela Salarial Única, que alterou o Decreto 55/2022, de 14 de 
Outubro. Isso acontece numa altura em que funcionários públicos 
queixam-se de redução significativa dos seus ordenados.

para Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral 
(STAE), dando, de imediato, 
o valor de 6 mil milhões de 
meticais, dos quais 4 mil mi-
lhões são para o pagamento 
do material eleitoral ao con-
sórcio Lexton/Artes Gráfi-
cas que importou os equipa-
mentos para recenseamento 
eleitoral e para as eleições 
autárquicas e gerais de 2023 
e 2024. Tudo isso no sistema.

“Sucede que este valor 
só está mesmo no sistema 
e não disponível na reali-
dade. O STAE só descobre 
a inexistência real do valor 
quando a sua área financeira 
queria fazer uso do mesmo 
porque recebeu a comuni-
cação da Direcção Nacional 
do Tesouro de que o dinhei-
ro ainda não está disponível 
em termos reais, apenas vir-
tualmente, ou seja, não há 
liquidez. Desta forma, nem 
ao consórcio foi pago o valor 
da compra do material, nem 
outras despesas inerentes ao 
processo eleitoral foram até 
aqui realizadas”, lê-se no Bo-
letim Eleitoral do CIP, edita-
do pelo docente, jornalista e 
pesquisador Lázaro Mabun-
da.

“Neste momento, o STAE 
não dispõe de recursos para 
mover a sua máquina elei-
toral. Não tem informação 

sobre quando o valor será 
disponibilizado para as ope-
rações eleitorais. Daqui a 40 
dias vai iniciar o recensea-
mento eleitoral, isto significa 
que todo o material eleito-
ral deverá estar nos distritos 
onde há municípios e os 
brigadistas que irão realizar 
o recenseamento deverão es-
tar contratados. O dinheiro 
só existe no sistema, mas na 
realidade não existe”, subli-
nha a publicação.

Devido a situação, descre-
ve o CIP, o consórcio está a 
usar o seu próprio dinheiro 
para todos as operações.

Recorde-se que os órgãos 
de administração eleitoral 
CNE/O STAE submeteram, 
no final do ano passado, uma 
proposta orçamental de 14 
mil milhões de meticais para 
as eleições autárquicas de 
2023. A proposta foi aprova-
da pelo Governo. 

Tonela confirma retracto 
feito pelo Evidências 

Na sua última edição (99), 
o Evidências fez manchete 
com uma análise dando con-
ta que desde que iniciou o 
pagamento dos salários com 
base na Tabela Salarial Única 
(TSU), o Governo tem de-
monstrado alguma incapaci-
dade de pagamento regular 

das remuneração dos Fun-
cionários e Agentes do Esta-
do (FAE), uma situação que 
se agravou a partir de De-
zembro passado, altura em 
que o pagamento de salários 
passou a oscilar.

Na referida notícia, lem-
brávamos que os salários 
de Janeiro e Fevereiro re-
gistaram um atraso históri-
co, havendo algumas classes 
profissionais que até a noite 
da segunda-feira (06) não 
haviam recebido os seus or-
denados, porque o Governo 
não consegue cumprir com 
os prazos devido a falta de 
liquidez, pelo que prefere 
pagar de forma escalonada 
à medida que vai colectando 
receitas e outros financia-
mentos.

Na semana passada, um 
dia depois da nossa publica-
ção, o ministro Maxt Tone-
la reconheceu que a imple-
mentação da Tabela Salarial 
Única (TSU), apesar de ter 
sido necessária, veio agravar 
a cada vez asfixiante capaci-
dade do Estado de suportar 
o pagamento de salários dos 
seus funcionários e outras 
despesas correntes.

Segundo o ministro a ru-
brica com salário vem co-
nhecendo uma tendência de 
aumento de um ponto per-
centual por ano, num con-
texto em que a folha salarial 
é a rubrica onde são desem-
bolsadas mais verbas. A tí-
tulo de exemplo, em 2010 
a folha salarial representou 
59% e, em 2021, subiu expo-
nencialmente para 70% das 
despesas do Estado.

“A permitir a corrente 
tendência o Estado vai se 
tornando incapaz de cum-
prir a sua principal respon-
sabilidade, que é garantir o 
seu pleno funcionamento. É 
urgente que essa tendência 
seja resolvida, sob o risco de 
tornar a gestão das finanças 
públicas insustentável”, re-
conheceu.
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Duas semanas depois do ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, ter 
dito fora do País que Moçambique está em 
vias de ultrapassar a insegurança alimentar 
e que mais de 90% dos moçambicanos 

conseguem ter, pelo menos, três refeições por dia, com cinco 
alimentos diferentes em cada uma delas, não param de surgir 
novos dados que desmontam a tese do ministro da pasta que 
gere o “milagroso” Sustenta. Desta vez, é o Banco Mundial 
que através de um que coloca Moçambique como um dos 
seis dos 55 Estados moçambicanos com mais desigualdades 
sociais e arrasa por completo o desempenho do sector da 
agricultura, destacando que, afinal, longe das campanhas de 
propaganda, o nível de produtividade é fraco.

Parece mentira, mas Mo-
çambique, País em que mais 
de 90% dos cidadãos tem pelo 
menos três refeições por dia, 
segundo ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Ru-
ral, Celso Correia, consta do 
topo 10 dos países do conti-
nente Africano com maior ín-
dice de desigualdades.

Quem assim o diz é o Ban-
co Mundial, que coloca Mo-
çambique como sexto país 
com mais desigualdades no 
continente africano, sugerin-
do assim que o País mude o 
seu modelo de crescimento e 
aposte mais nos serviços.

Fazendo uma radiografia 
da pobreza no País, o Banco 
Mundial demarca-se do popu-
lismo do Governo e destaca 
que os níveis de pobreza em 
Moçambique continuam al-
tos, tendo saído de cerca de 
96% em 1996 para 65% em 
2015.

Por essa razão, entende o 
Banco Mundial, Moçambique 
deve forjar um novo paradig-
ma de desenvolvimento ba-

seado em fontes diversificadas 
de crescimento, produtividade 
e emprego, com a previsão de 
mais de meio milhão de pes-
soas a entrar na força de tra-
balho todos os anos. 

“O forte desempenho do 
crescimento nas últimas déca-
das ajudou a reduzir a pobre-
za, ainda que a um ritmo de-
sigual e em paralelo com um 
aumento da desigualdade. O 
crescimento beneficiou prin-
cipalmente quem se encon-
trava no topo da distribuição 
de rendimentos, com o coefi-
ciente de Gini a subir de 47% 
para 56% entre 2002 e 2015”, 
lê-se no relatório intitulado 
Actualidade Económica De 
Moçambique. 

Segundo o BM, este pa-
drão deve-se em parte à forte 
dependência da indústria ex-
tractiva, com fracas ligações à 
economia em geral, e à baixa 
produtividade no sector agrí-
cola – o principal meio de 
subsistência dos pobres. 

“A actual estratégia de cres-
cimento de Moçambique tem 

Banco Mundial coloca Moçambique no top 6 dos países com 
mais desigualdades sociais

Donos do dinheiro avaliam desempenho do País das três refeições por dia
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Evidências

Há fraca produtividade agrícola e o nível de inclusão é muito baixo

FNDS paga quase 9 milhões para aluguer de casa
Perdido em combate e com uma carteira de investimentos congelada, 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que desde que existe 
nunca prestou contas, vai gastar cerca de 840 mil meticais de renda mensal 
em aluguer de imóvel durante 12 meses, totalizando cerca de nove milhões 
de meticais (8.815.056,60 MT). O edifício pertence a empresa de um desta-
cado empresário membro da Frelimo, por isso suspeita-se que seja parte do 
esforço para desviar dinheiro para a campanha.

COMPRE ATÉ 31 DE MARÇO NAS LOJAS LAM, AGÊNCIAS DE VIAGENS, LIGUE PARA 1737 OU VISITE WWW.LAM.CO.MZ  

Ofertas
Imperdíveis
em todos Voos 
Domésticos e Regionais.

Preços a partir de:
Xai-Xai - Maputo (Ida)

Nampula - Beira (Ida)

Maputo - Joanesburgo (Ida)

Chimoio - Maputo (Ida)

4,702 MZN

10,339 MZN

10,445 MZN

10,200 MZN
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sido particularmente limitada 
na sua capacidade de gerar 
empregos produtivos. A per-
centagem de emprego na agri-
cultura caiu de 83% em 1997 
para 70% em 2020, tendo a 
maior parte da mão-de-obra 
passado para o sector de ser-
viços. No entanto, embora os 
serviços tenham oferecido 
uma via mais ampla para o 
emprego não-agrícola, o sec-
tor é dominado por activida-
des informais. Numa perspec-
tiva de futuro, o crescimento 
sustentado, de base ampla e 
inclusiva não ocorrerá com 
uma concentração apenas nas 
extractivas e na agricultura de 
baixa produtividade. Será ne-
cessário aumentar a produtivi-
dade nos serviços e estimular 
a formalização de empresas 
informais, reforçando ao mes-
mo tempo as ligações entre 
sectores”, defende o Banco 
Mundial.

“É difícil, se não impos-
sível, promover o desen-

volvimento inclusivo sem 
aumentar ou melhorar a pro-
dutividade no sector agrícola. 
Actualmente, a economia mo-
çambicana cria quase 25 mil 
empregos no sector formal, 
mas a demanda de emprego é 
muito alta. O número de pes-
soas que entram no mercado 
laboral em Moçambique, a 
cada ano, é de 500 mil. Então, 
a diferença entre a oferta de 
emprego e a procura é muito 
grande”, referiu Fiseha Haile, 
economista do Banco Mun-
dial.

Criação de emprego muito 
longe de satisfazer 

a procura

O Executivo de Filipe 
Nyusi colocou como meta de 
quinquénio, a criação de pou-
co mais de três milhões de 
empregos, contudo, a oferta 
de emprego está muito aquém 
do desejável, com fraca contri-
buição do sector formal e das 

grandes industrias, fazendo 
com que a indústria de carvão 
e alumínio, que dão 70% de 
receitas ao Estado de exporta-
ções, contribuam com apenas 
0,3% na criação de empregos..

“O crescimento forte na-
quelas décadas não ajudou 
muito em termos de redução 
das desigualdades de rendi-
mentos. Moçambique é um 
dos seis países com mais de-
sigualdade em África, daí a 
necessidade em promover o 
desenvolvimento em secto-
res não extractivos e acelerar 
o processo de transformação 
económica e de criação de 
emprego. Um dos desafios 
que Moçambique enfrenta é a 
dualidade. A estrutura econó-
mica mostra que a agricultura 
emprega quase 70% da popu-
lação, mas o nível de produti-
vidade é muito baixo em com-
paração com o potencial que 
o país tem, mas também em 
comparação com outros países 
da região”, revela o estudo.
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Nelson Mucandze

Centro de Acolhimento de 25 de Junho

Organizações humanitárias não actuam nas zonas de guerra por falta de garantias de segurança
Mãe apenas se apercebeu que seu bebé morreu nas costas quando a virou para amamentar

Em Mocímboa da Praia, algumas residências ainda não foram devolvidas aos legítimos donos
Casas de civis estão ocupadas por militares ruandeses e o Governo encolhe-se no silêncio

Frelimo pondera revisão da Constituição da República 
A bancada parlamentar da Frelimo referiu que o de-

bate sobre os ganhos da governação descentralizada deve 
andar em paralelo com a revisão da Constituição da Repú-
blica na disposição sobre as eleições distritais. Por sua vez, 
as bancadas parlamentares da Renamo e MDM reiteraram 
que não há espaço para o adiamento para as eleições agen-
dadas para o próximo ano.

Ndjaka António fugia dos terroristas quando o bebé de colo perdeu a 
vida por desidratação. Não sabe por quanto tempo carregou o cadáver 
nas costas e enquanto procura recuperar do trauma da perda, hoje 
luta pela sobrevivência no maior Centro de Acolhimento de Metuge. 
Sérgio Mário, de apenas 24 anos, é órfão de pai desde 2020, quando os 

terroristas entraram em Mocímboa da Praia e decapitaram seu pai a sua frente, sem 
que pudesse fazer nada. Desde então é o novo chefe da família. Já, Lúcia Mbamzi ficou 
viúva quando o seu marido foi surpreendido pelos terroristas, ela retornou mais ainda 
não tem casa própria. A que tinha foi incendiada pelos terroristas. Essas são apenas 
algumas histórias dramáticas vividas e (hoje) contadas em primeira pessoa por vítimas do 
terrorismo de todas as idades, que hoje fazem das tripas o coração para sobreviver. Estas 
vítimas constam das estatísticas da ONU que apontam para um milhão de deslocados 
espalhados pela província de Cabo Delgado e um pouco por todo o País. Numa altura 
em que o Governo tem estado a incentivar o retorno dos deslocados às suas origens, os 
dados sobre a população que retoma ainda não são consistentes, pois persiste ainda o 
receio de voltar às aldeias porque nenhuma organização de assistência humanitária está 
nas zonas “resgatadas” por falta de garantia de segurança e, por outro, o Governo não 
garante assistência mínima. Mas para quem permanece nos centros de acolhimento, a 
assistência foi reduzida e já houve comunicação de interrupção. Oficialmente, o Governo 
não interfere na vida dos deslocados, cabe a estes permanecer nos centros ou retomar aos 
distritos com uma relativa estabilidade. Em ambos os casos, os desafios são palpáveis.

Acabávamos de chegar 
no terminal de Metuge, na 
vila-sede, quando abordamos 
Amade. Ele voltava da cida-
de de Pemba onde ia comprar 
uma antena de televisão para 
um cliente. Ganha a vida re-
parando electrodomésticos, 
uma arte aprendida bem antes 
da eclosão do terrorismo em 
2017.  

Procuramos saber onde 
ficava o Centro de 25 de Ju-
lho, por sinal, o maior de Me-

tuge que acolhe a população 
que fugiu do terrorismo em 
Bilibiza, uma das aldeias de 
Quissanga. Era a pessoa certa, 
afinal estávamos perante uma 
das milhares de vítimas de ter-
rorismo.

Ele estava cansado e com 
fome de viagem. De Metuge 
a Pemba são mais de 100 km. 
Fez duas viagens. Chegado em 
casa, foi levar dois biscoitos e 
um copo de água. É o que ti-
nha para abrandar a fome. Na-

quele princípio da tarde, sua 
esposa Ndjaka António ainda 
não sabia o que ia preparar 
para os filhos. A preocupação 
do marido era outra, conse-
guir mais espaço para montar 
mais uma casa. 

Reclamou à nossa reporta-
gem que o incomoda partilhar 
a casa de menos de 4 metros 
por 3 metros, com as suas 
duas enteadas já “maiores de 
idade”. Elas estão no intervalo 
das 15 – 17. Mas as preocupa-

Traumas da guerra dificultam o retorno dos 
deslocados às origens

Deslocados continuam sem assistência, mas, o horror e a incerteza da guerra minam o abandono no Centros

ções não param por aí. A lona 
que cobre a minúscula casa 
que acolhe os cinco membros 
da família se encontra cansa-
da, clamando pela substitui-
ção. São tendas doadas pela 
UNICEF e que deviam ser 
renovadas anualmente, mas já 
se vão dois anos que não são 
renovadas.

Chegou a pensar em cobrir 
a casa com fundos próprios, 
mas o seu ofício de reparar 
eletrodomésticos não tem 
muita utilidade naquela al-
deia, pois os deslocados não 
tem corrente elétrica, não 
tem eletrodomésticos e não 
tem dinheiro. Dependem de 
doações que são canalizadas a 
cada dois meses pelo Progra-
ma Mundial de Alimentação 
(PMA) e que já anunciou falta 
de fundos para continuar.

Até Junho de 2022, o PMA 
assistia aos deslocados men-
salmente, mas por falta de re-
curso passou a prover comida 
a cada dois meses. Trata-se de 
um saco de arroz de 50 kg, 
10 kilos de feijão e 4 litros de 
óleo.

No começo, o Centro de 25 
de Junho tinha 31 mil desloca-
dos, mas a falta de condições 
obrigou que mais de um terço 
dos deslocados abandonas-
sem e retornassem às suas zo-
nas de origem sem garantia de 
segurança.

Estes fazem agricultura em 
Bilibiza onde têm macham-

bas, mas quando chega o pe-
ríodo das doações dos kits ali-
mentares voltam para Metuge 
para se beneficiar de ajuda. 
Quissanga, onde se localiza a 
aldeia de Bilibiza, apesar da tí-
mida retoma da população, é 
o único distrito que continua 
sem administrador residen-
te, continuando a trabalhar a 
partir de Metuge, o que ilustra 
o nível de insegurança que os 
deslocados se expõem ao re-
tomar sem garantia de segu-
rança.

Um cadáver nas costas

Fora das lutas diárias, há 
lembranças que os deslocados 
lutam para esquecer. É o caso 
da Ndjaka António, 35 anos 
de idade, mãe de três filhos. 
Seriam cinco filhos se não fos-
se o terrorismo. Ao lembrar 
da madrugada da fuga caem-
-lhe lágrimas nos olhos.

“Os terroristas entraram a 
tarde, deviam ser 16 horas e 
chegamos aqui dois dias de-
pois da caminhada. Sai cor-
rendo com as crianças a pé e 
deixamos tudo para trás. Nes-
sa fuga perdi duas crianças, a 
outra era bebê”, lembra, de-
talhando que perdeu a menor 
por “falta de água”.

De acordo com a Ndjaka a 
mais nova perdeu a vida quan-
do a mãe corria durante a per-

Continua na pag  12
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As condolências e reconhe-
cimento vieram também de 
Portugal, onde o reconhecido 
rapper e amigo, com quem gra-
vou algumas faixas musicais, 
Valete partilhou nas suas con-
tas das redes sociais a seguinte 
mensagem:

“Um dos seres humanos 
que mais admirei em toda a 
minha vida. Um verdadeiro pa-
triota. A milhares de quilóme-
tros de distância faremos uma 
homenagem eterna a um dos 
homens mais importantes da 
História do Rap Lusófono”, 
destacou.

Do Brasil, outro ícone do 
Rap lusófono, Gabriel Pen-
sador lamentou a sua partida, 
destacando a dimensão trans-
nacional de  Azagaia, que o fez 
ter uma legião de seguidores 
um pouco por todo mundo.

“Grande perda para nossa 
música e cultura hip-hop”, des-
creveu assim Gabriel Pensador, 
considerado um dos melhores 

poetas rítmicos do Brasil, Amé-
rica Latina e lusofonia.

Já o professor de literatura, 
antigo Director da Escola de 
Comunicação e Artes (ECA) 
da UEM e actual presidente do 
Fundo Bibliográfico de Língua 
Portuguesa, Nataniel Ngomane 
elevou ao mais alto nível gra-
matical o ser humano que habi-
tava no íntimo do Azagaia.

“Morreu um Homem, 
Homem, com agá maiúsculo, 
porque representava todos os 
Homens e Mulheres desfavo-
recidos, os desgraçados, os mi-
seráveis, e não era apenas um 
rapper. Era um Homem. Ho-
mem com agá maiúsculo. Povo 
no Poder”, sentenciou.

Salomão Muchanga fala 
de um Herói Nacional 

chamado Azagaia

O presidente da Renamo 
Ossufo Momade, não ficou 
atrás e através de uma nota ofi-

cial prestou condolência à famí-
lia enlutada e destacou os feitos 
do finado. 

“Foi com profundo pesar 
e consternação que o país to-
mou conhecimento do desapa-
recimento físico de Edson da 
Luz, mais conhecido por AZA-
GAIA, concidadão que muito 
jovem se notabilizou na música 
moçambicana. Azagaia, músi-
co irreverente e activista social, 
contribuiu para a promoção da 
nossa cultura e arte, por isso a 
sua partida prematura repre-
senta uma perca irreparável 
para a família e o país. Sendo 
assim, é dever colectivo hon-
rar a sua memória e preservar 
o seu legado. Neste momento 
de dor e luto, em nome do Par-
tido RENAMO e meu próprio 
endereço á família enlutada as 
mais sentidas condolências”, 
sublinhou.

Por sua vez, o líder da Nova 

Europa, África e América reconhecem Azagaia

Em discussão proposta de Lei que cria o Fundo Soberano
Depois do Governo ter submetido, em Janeiro último, a Propos-

ta de Lei que cria o Fundo Soberano de Moçambique, para a aprova-
ção da Assembleia da República, a Comissão do Plano e Orçamento 
(CPO), promove, de 12 a 18 de Março do ano corrente, Auscultação 
Nacional sobre a referida Proposta de Lei, com o objectivo de re-
colher e captar contribuições dos cidadãos em todas as províncias.

Reginaldo Tchambule e Renato Cau

“É um Herói Nacional e habita no coração de cada moçambicano” 

Vão a enterrar, na tarde desta terça-feira, 14 de 
Março, no cemitério de Michafutene, os restos 
mortais do rapper e activista social Edson da 
Luz, mais conhecido por Azagaia, que perdeu 
a vida precocemente vítima de um ataque 

epiléptico na sua residência. Demonstrando ser uma figura cujo 
reconhecimento e legado ultrapassa as fronteiras nacionais, 
desde que começaram a circular as primeiras notícias do seu 
desaparecimento físico, diversas personalidades nacionais e 
internacionais, sobretudo activistas sociais e artistas de, pelo 
menos, três continentes prestaram homenagem ao jovem 
revolucionário que em vida usou a palavra, cultivada em forma 
de ritmo e poesia (RAP), para lutar contra as injustiças sociais, 
combater o abuso do poder e denunciar a má governação no 
País e além-fronteiras. Aliás, no álbum, Cubaliwa, extravasou 
as fronteiras africanas e abordou de forma fria temas como 
o racismo no mundo, a exploração dos países pobres pelas 
potências, a escravatura e a grande corrupção, o que cimentou 
o seu legado como homem do mundo. Por isso, do Brasil 
(América), a Portugal (Europa) e Angola (África), entre outros 
locais, houve várias manifestações de homenagem através de 
mensagens, vigílias, orações, cartazes e movimentos musicais.

Após a confirmação do 
desaparecimento físico do 
artista moçambicano Aza-
gaia, surgiram vários movi-
mentos liderados por artistas 
de diversas áreas, activistas 
sociais e até políticos que 
procuram honrar o legado 
do artista de diversas formas, 
com destaque para dezenas 
de vigílias em praças e igrejas 
um pouco por todo o país e 
além fronteiras, com desta-
que para Luanda, em Ango-
la, que se juntou a acções si-
milares que aconteceram em 
todas capitais provinciais.

A respeitadíssima acti-
vista moçambicana dos Di-
reitos Humanos, membro 
sénior do partido Frelimo e 
presidente do Conselho de 
Administração da Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Comunitário (FDC), Graça 
Simbine Machel expressou o 
seu sentimento de pesar para 
com a família do Azagaia nos 
seguintes termos: 

“Demonstraste que, mes-
mo em circunstâncias com-
plexas e adversas, a cidadania 
plena exerce-se com cora-
gem, verticalidade e integri-
dade. Implacável contra a 
injustiça, fazendo da verdade 
a tua bandeira, sendo sempre 

a voz atenta do povo de que 
és parte e proteges carinho-
samente, deixas-nos lições de 
vida feitas inspiração de ge-
ração em geração.” E fechou 
a sua mensagem com um gri-
to na alma “BAYETEEE!!! 
Curvo-me com todo o res-
peito e humildade. Até sem-
pre!”, assim disse Graça Ma-
chel. 

A advogada, consulto-
ra, docente universitária e 
também rapper moçambica-
na, por sinal colega de label 
do finado, Ivete Mafundza 
rendeu-se às diversas inter-
venções corajosas feitas pelo 
artista que em algum mo-
mento colocaram a sua vida 
em risco.

“Mano Azagaia, obrigada 
pelo exemplo de um jovem 
que não se vergou perante 
um Moçambique decadente 
nas suas entranhas. Disseste 
o que deveria ser dito e fi-
zeste o que deveria ser feito, 
choramos a tua morte, mas 
celebramos a tua vida e obra 
com orgulho e honra. Lutas-
te um bom combate e deste 
voz aos sem voz, tiraste goe-
la afora as mentiras da verda-
de e gritaste por paz, justiça 
para todos”, disse a jurista 
em sua publicação.

Várias personalidades de Moçambique e do mundo 
rendem última homenagem ao “Mano Azagaia” 

Continua na pag  06

Adeus Mano Azagaia (1984-2023): Calou-se a voz, não a revolução

Já o jovem rapper moçam-
bicano Rei Bravo Kamikhaze 
da província do Niassa, de-
pois de, segundo ele, ter ten-
tado compor uma mensagem 
sem sucesso para as redes 
sociais, preferiu ir derramar 

as suas lágrimas em estúdio e 
compôs uma música inteira-
mente dedicada ao malogra-
do, intitulada Trem.

Hermínio Chissano, mais 
conhecido por Duas Caras 
com quem o finado parti-

lhava os louros do pódio de 
melhores cultores deste gé-
nero musical foi parco em 
palavras e despediu-se do 
mano Aza com as seguintes 
palavras: “Descansa em paz 
Primo. Até sempre!”. 
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Inhambane volta a registar casos de cólera depois de 10 anos 
A província de Inhambane voltou a registar casos de cólera 

depois de 10 anos. Segundo as autoridades de saúde ao nível 
daquela província, no presente ano, já foram diagnosticadas 12 
pessoas com a doença, todas do distrito de Govuro, sendo que 
o primeiro paciente deu entrada no Centro de Saúde de Doane, 
em Mambone, no dia 28 de Fevereiro, com diarreia e vómitos.

Nampula, Beira e Quelimane já aprovaram, mas Maputo ainda não se pronunciou

SOCIEDADE

Os moçambicanos vão, no dia 18 do corrente mês de 
Março, marchar em homenagem ao rapper Edson 
da Luz Nascimento, conhecido nos meandros ar-
tísticos por Azagaia, que perdeu a vida no passado 
dia 09 de Março. Na capital moçambicana a mar-

cha terá o pontapé de saída na estátua de Eduardo Mondlane e terá 
como destino a Praça na Independência, mas terá réplica em ou-
tras capitais provinciais. As edilidades de Nampula, Beira e Que-
limane já deram o aval para a realização da marcha, mas Quitéria 
Guirengane, uma das organizadoras do movimento, garantiu que 
mesmo sem o “sim” das outras autarquias os moçambicanos vão 
marchar apoiando-se na Constituição da República.  

Um dia depois ter sido 
confirmada a morte de 
Azagaia, muito moçambica-
nos juntaram-se em vários 
cantos do País numa vigília 
pelo rapper e activista social, 
sendo que próximo dia 18 
haverá uma marcha a escala 
nacional para homenagear 
o dono das músicas “Povo 
no poder” e “As mentiras da 
verdade”.

“A marcha irá acontecer 
em todo território nacional 
com o objectivo de home-
nagear este herói nacional, 
este herói da juventude e de 
uma geração. O Azagaia é 
para nós o património cul-
tural da juventude. Julgamos 
que o Azagaia merece mui-
to mais pela sua bravura, ele 

merece uma homenagem, 
um reconhecimento públi-
co que inclui até a categoria 
de herói nacional”, referiu 
Guirengane.

Na Cidade de Maputo, a 
edilidade ainda não deu aval 
para a realização da marcha, 
mas já é do domínio públi-
co e a marcha terá como 
ponto de partida a estátua 
de Eduardo Mondlane na 
avenida do mesmo nome 
e vai terminar na Praça da 
Independência.

Os municípios da Beira, 
Quelimane e Nampula, por 
sinal geridos pelos partidos 
da oposição, já deram aval 
para a realização da marcha 
no dia 18 do corrente de 
Março, mas o grosso das au-

Duarte Sitoe 

tarquias que estão na posse 
do partido no poder ainda 
não responderam as cartas 
submetidas pelas organiza-
ções da sociedade civil.

Usando a lei da manifes-
tação como escudo, a secre-
taria executiva do Observa-
tório das Mulheres e uma 
das responsáveis pela orga-
nização da marcha que visa 
homenagear Azagaia referiu 
que, mesmo sem a resposta 
dos municípios, os moçam-

bicanos têm o direito de 
marchar.

“Na verdade os nossos 
municípios tudo que devem 
fazer é se conformar a lei. 
A lei da manifestação con-
sagrada na Constituição da 
República refere que nós 
como cidadãos temos que 
comunicar e salguardar que 
a manifestação não recorra 
à violência e que seja uma 
manifestação de acordo com 
aquilo que a lei prevê. É isso 

que vamos fazer, esperamos 
que as edilidades tenham o 
bom senso de se conformar 
com a lei e permitir que os 
jovens possam exercer o seu 
direito de marchar. A lei de 
manifestação permite que a 
não resposta seja uma res-
posta”, disse a fonte.

Guirengane apela o bom 
senso das instituições esta-
tais, uma vez que Moçam-
bique tem sido nos últimos 
tempos um país alérgico a 
manifestações por mais que 
seja pacificas, tendo igual-
mente convidado os muni-
cípios para se engajarem na 
organização da homenagem 
ao Azagaia.

“Esperamos que vai ha-
ver bom senso. Estamos 
à espera que não haja ne-
nhuma inviabilização da 
manifestação, que não haja 
nenhuma objecção, ou seja, 
se não há objecção os jo-
vens podem ir a rua. As edi-
lidades por si só podiam se 
juntar a essa manifestação 
e reconhecer que Azagaia é 
um cidadão da dimensão da 
estatura universal e é patri-
mônio que nós devemos nos 
orgulhar como Estado”.

Democracia, Salomão Mu-
changa considera que “o dia 09 
de Março de 2023 ficará defi-
nitivamente marcado pela par-
tida do Herói Nacional Edson 
da Luz Nascimento - Azagaia, 
que nos deixa num momento 
crucial da revolução, em que 
dobramos as mangas de bor-
do no voo que engendramos, 
rumo a vitória popular, sobre 
o nosso inimigo local, o novo 
colonialista”.

Para Muchanga, Azagaia 
parte numa altura em que não 
deveria, “mas partiu deixando-
-nos a grande missão de cum-
prir a risca, o seu desiderato, 
de ver o povo Moçambica-
no liberto, das amaras deste 
opressor que suga o sangue 
do povo, e expolia as riquezas 
desta terra, quanto esvazia de 
conteúdo a Nação e o povo 
Moçambicano!”

“Azagaia, não eras apenas 
um artista crítico mas um na-

cionalista, um revolucionário 
e patriota, que cedo conse-
guiu descortinar e denunciar 
de viva voz, todas as atroci-
dades e injustiças do regime, 
em nossa sociedade. Morreu 
Edson da luz mas Azagaia está 
vivo e leva consigo a grande 
responsabilidade  de lutar por 
Moçambique, de encorajar os 
Moçambicanos de todos os 
estratos sociais e quadrantes, 
sobre os danos que a gang no 
poder está a impligir no povo, 
através do seu imensurável le-
gado”, sentencia.

Enquanto isso, o relator da 
bancada parlamentar da Rena-
mo, Venâncio Mondlane não 
poupou palavras ao referir, “o 
fenómeno Azagaia, transpon-
do violentamente o cérebro, 
retirando as células cinzentas 
nele contido, uma Azagaia se 
apresentou em Moçambique 
firme e ousada, os governan-
tes fez um desafio para braço 

de ferro de ideias, foi respon-
dido com musculatura e amea-
ças daquele metal reluzente e 
gélido que em Cabo Delgado 
faz púumm...Não tem estatuto 
para ir a cripta dos deuses da 
história de Moz, mas o tem-
po vai conduzi-lo nas asas do 
vento da memória do próximo 
século, enquanto os ditos he-
róis domésticos ficarão apenas 
pela fragrância floral dos feria-
dos nacionais”.

“O regime que se gaba cin-
quentenário, de meio século 
andando sobre as cabeças de 
um povo iludido pelo ópio 
duma independência simbóli-
ca, não tardará a constar nos li-
vros pela sua incomparável ha-
bilidade de comer as tripas do 
povo que se diziam defenso-
res; os seus netos verão, como 
um filme de terror, as estátuas 
dos avôs tombarem pela força 
de caterpílares, cordas e gruas 
da juventude herdeira da his-

tória dos deserdados da inde-
pendência. Chegará um tempo 
que vão perguntar, nos exames 
de história, qual é a data da in-
dependência e os miúdos pro-
curarão no Google, mas esta-
rão com uma boina à cabeça 
com a face de Azagaia e um 
pneu a arder como logotipo”, 
fez vincar Venâncio. 

Nyusi e Frelimo mudos 
como túmulo

Importa referir que muitos 
outros artistas e personalida-
des já manifestaram-se diante 
do desaparecimento físico do 
rapper Azagaia. Entretanto, 
até ao fecho desta edição, não 
era conhecido nenhum pro-
nunciamento do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, como 
tem sido apanágio através da 
sua página do facebook. O seu 
partido, a Frelimo, e os meni-
nos de recados também prefe-

riram abraçar o silêncio. 
Entretanto, o Governo 

reagiu através da Ministra da 
Cultura e Turismo, Edelvina 
Materula, que com curtas pa-
lavras destacou uma lenda da 
jovem música moçambicana.

“Perdemos o músico de 
intervenção social, Azagaia, 
uma lenda da música jovem 
moçambicana que tatuou a sua 
carreira pela forma destemida 
como tratava os assuntos nas 
suas composições musicais. 
A sua marca fica registada e o 
seu nome agrafado na história 
da música do nosso país e do 
continente africano”, subli-
nhou.

Refira-se que o velório tem 
lugar esta terça-feira, dia 14 de 
Março de 2023, pelas 08:00 
horas, no Paços do Conselho 
Municipal da Cidade Mapu-
to, a ser seguido do funeral a 
realizar-se as 14:00 horas, no 
Cemitério de Michafutene.

Moçambique vai marchar no dia 18 em homenagem a Azagaia 

Continuação da pag  05
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Edição 100

O leitor tem em mão a centé-
sima edição do Evidências. Es-
tamos muito longe da realização, 
mas não podemos deixar de ce-
lebrar este marco. A celebração 
das pequenas vitórias é um exer-
cício que mantém a nossa moti-
vação e é por isso que não po-
díamos deixar de recorrer a este 
momento para fazer o balanço 
da implementação da decisão 
que tomamos há três anos.

Neste terceiro ano, o desafio 
do Evidências foi redobrado. 
O prezado leitor acolheu e na 
medida que a marca se tornava 
numa preferência dos leitores 
crescia em nós o compromisso 
de consolidar a originalidade, a 
verticalidade e a responsabili-
dade na abordagem de assuntos 
que afinal se tornaram na agen-
da dos moçambicanos.

Foi um crescimento em meio 
a desafios que não conheceram 
qualquer fim, na medida em que 
continuam até hoje. Até porque 
o próprio Evidências surge num 
contexto de muitas incertezas, 
no momento em que as empre-
sas estavam a fechar por causa 
da Covid-19. E nos adaptamos a 
este mal que soubemos, em con-
junto, superar. 

Nos adaptamos quando o am-
biente político se tornou peri-
goso para um jornalismo inde-
pendente, sem compromissos 
com qualquer elite, seja ela ca-
pitalista ou política. Nos adapta-
mos quando as críticas nos as-
sociavam a grupos porque não 
se acredita que a juventude pode 
fazer diferença sem estar om-
breado num general qualquer. 
Nos adaptamos quando foram 

declarados embargos económi-
cos afim de fazer morrer o so-
nho da juventude por detrás do 
Evidências. Mas duvidamos que, 
neste momento que se avizinha 
a lei de Comunicação e Radio 
Fusão, conseguiremos nos adap-
tar a um jornalismo regulado 
por Governo.

É no meio deste contexto que 
conhecemos na critica aque-
les leitores mais exigentes, que 
sem se importar com os nossos 
apelidos, trazia uma critica que 
estimulava o nosso profissiona-
lismo. São esses que nos fazem 
crescer, nos fazem melhorar e 
nos fazem acreditar no jorna-
lismo como um instrumento de 
promoção da cidadania, de in-
clusão, de transparência pública 
e de luta contra injustiça. Esta-
mos satisfeitos por esse enco-
rajamento que nos consola das 
críticas destrutivas e com cheiro 
pobre da maldade que, afinal, é 
próprio do homem.

Não podíamos estar mais sa-
tisfeitos e encorajados para 
manter no mercado o prestígio 
que o Evidências conquistou, 
privilegiando cada vez mais as 
plataformas electrónicas, que 
compreendem a versão digital 
com assinatura automática, o 
lançamento do aplicativo agen-
dado para primeira semana de 
Abril, entre outros serviços que 
exploram na plenitude as tecno-
logias de informação que a mo-
dernidade oferece.

Fizemos assim um balanço po-
sitivo, convictos de que levamos 
à implementação todas as reco-
mendações que são enviadas ao 
Jornal Evidências. 
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SOCIEDADE Chuvas afectaram mais de 200 mil pessoas em Moçambique 
Cerca de duzentos e setenta e três mil pessoas foram afecta-

das pelas chuvas, entre Outubro e Fevereiro, no país. A informa-
ção foi partilhada pelo Primeiro-ministro, Adriano Maleiane, no 
Parlamento aquando da apresentação do balanço do impacto das 
chuvas e inundações, a nível nacional, vítimas e grau de prontidão 
das autoridades.

Na primeira reunião do Conselho Consultivo 
de Trabalho do corrente ano, o secretário 
– geral da Organização dos Trabalhadores 
de Moçambique- Central Sindical (OTM-
CS), Alexandre Munguambe, apoiando-

se na implementação da Tabela Salarial Única (TSU) 
no Aparelho de Estado, defendeu a actualização salarial 
no sector privado. Entretanto, a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA) referiu 
que não se pode comparar a tabela da Função Pública com 
a do Sector Privado.

“Esperamos que a Tabela 
Salarial Única, que determina 
os salários no aparelho do Es-
tado, inspire o sector privado 
a adoptar como base, de modo 
a trazer melhorias aos traba-
lhadores deste sector. Não 
estamos a exigir salários altos, 
estamos apenas a exigir valores 
que comportem uma cesta bá-
sica para o trabalhador” referiu 
Munguambe.

Em resposta ao repto lan-

çado pelo secretário – geral da 
Organização dos Trabalhado-
res de Moçambique- Central 
Sindical, o presidente da CTA, 
Agostinho Vuma, declarou que 
não se pode comparar tabela 
da Função Pública com a do 
Sector Privado.

“Não se pode fazer parale-
lismo do modelo de fixação de 
salários nas empresas privadas 
com a Tabela Salarial Única da 
Função Pública. Os parceiros 

OTM-CS exige actualização salarial no sector privado 

Duarte Sitoe 

sociais devem concentrar- se 
no habitual modelo, tendo 
sempre em conta os pressu-
postos macroeconómicos e a 
real situação das empresas e 

do seu nível de produtividade” 
disse Vuma.

No encontro que juntou o 
Governo, patronato e sindica-
tos, a ministra do Trabalho, Em-

prego e Segurança Social, Mar-
garida Talapa, declarou que o 
Executivo vai continuar a pautar 
pelo diálogo com os trabalhado-
res e o sector privado.

Em valores que comportem a cesta básica

Patrões pedem contenção de expectativas

INSS funcionará com SISSMO e MINIMAL 
em “interface”

Ciclone Freddy matou dez pessoas 
e deixou milhares sem casas

Mais de 60 técnicos do INSS, provenien-
tes de todas as províncias e de alguns 
sectores dos serviços centrais, afectos 
às áreas financeira, administrativa e 
recursos humanos, foram capacitados 

na semana finda no âmbito da actualização do sistema 
Minimal, no âmbito do Projecto INSS-Minimal.

Dados do Centro Operativo de Emergên-
cia (COE) da província da Zambézia, 
coordenado pelo ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, indica que dez pessoas 
morreram e quatro mil famílias foram 

afectadas, o correspondente a mais de 22 mil pessoas. 
Há ainda pelo menos 14 feridos. Os dados são referen-
tes às pessoas que estão exclusivamente nos centros de 
Quelimane, Nicoadala, Namacurra e Mocuba.

O INSS, tal como ficou 
concluído, terá o seu sistema, 
ou seja, o SISSMO (Serviço 
de Informação da Segurança 
Social de Moçambique) co-
municável com o sistema Mi-
nimal, isto é, os dois sistemas 
passarão a estar em interface, 
via web, deixando assim a fun-
cionalidade actual que é de in-
tranet, mais concretamente em 
sistema de desktop. 

Esta funcionalidade mostra-
-se desajustada com a actual 
realidade do sistema moçam-
bicano gerido pelo INSS, so-
bretudo após a sua informa-
tização e modernização, uma 
vez que não é útil fora da área. 
Assim, o sistema Minimal pas-
sará, agora, a ter informações 
sobre o pagamento de presta-
ções e das guias de pagamento 
de contribuições (GPC), fac-

to que não estava incluído na 
funcionalidade actual, ora em 
revisão.

Aquela acção formativa, or-
ganizada pelo INSS e facilitada 
pela consultora portuguesa Mi-
nimal, que gere o sistema com 
o mesmo nome, serviu para a 
apresentação de constrangi-
mentos e novas funcionalida-
des, que corporizam os termos 
de referência, no âmbito da 
actualização do sistema admi-
nistrativo e financeiro, utiliza-
do na Direcção Administração 
e Finanças do INSS (DAF) e 
no Departamento de Recursos 
Humanos (DRH).

Para os organizadores, 
tratou-se de uma capacita-
ção oportuna, cujo trabalho 
foi muito produtivo, a avaliar 
pelo nível dos resultados. Os 
consultores, assim como os 

O ciclone Freddy  passou 
com maior impacto conhe-
cido até agora nos distritos 
de Quelimane e Namacurra, 
onde foi possível reportar 
danos. A tempestade abalou 
o centro do país no sába-
do, avançando depois para 
o Malawi, onde provocou 
deslizamentos de terra e 
matou mais de 60 pessoas. 
  No momento a província 

da Zambézia vive uma situa-
ção de crise humanitária, por 
conta da passagem do ciclo-
ne tropical Freddy, que, além 
de matar, deixou rastos de 
destruição sem precedentes. 
São milhares de pessoas que 
perderam as suas habitações 
e, neste momento, não têm 
onde morar, nem alimenta-
ção, muito menos assistência 
medicamentosa.

funcionários, ficaram escla-
recidos sobre o que o INSS 
pretende e o que pode ser 
resolvido imediatamente. Ra-
zão pela qual, o trabalho não 
terminou em Matutuine, pois, 
vai continuar na especialida-
de, toda a semana, na sede 
em Maputo, com os técnicos 
de cada área, incluindo os que 
vieram das províncias para o 
efeito.

No cômputo geral, o curso 
foi bastante produtivo, uma 
vez que permitiu uma revi-
são global dos procedimen-
tos financeiros e de recursos 
humanos, por um lado, e, por 
outro, foram apresentadas, pe-
los funcionários da instituição, 
as principais preocupações no 
que concerne às novas aplica-
ções que o INSS precisa para 
melhor desenvolver as suas 
actividades.

Tratou-se de um trabalho 
envolvente, em que os técni-
cos portugueses garantiram 
que na maior das situações 
vão poder resolver, e incluirão 
a área da assistência médica e 
formação de pessoal do INSS.
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PUBLICIDADECrescem denúncias de violação dos direitos do consumidor
A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) re-

cebeu e investigou, durante o ano passado, cerca de 1.301 denúncias 
de casos de violação dos direitos do consumidor. Segundo o director 
de Operações da INAE, Tomás Timba, resultam, em grande parte, 
dos desmandos e/ou incumprimento dos acordos contratuais entre os 
agentes económicos e os consumidores.
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POLÍTICA Nyusi exige inovação e dinamismo a Edson Macuácua
Edson Macuácua foi, na última semana, empossado como 

vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. À mar-
gem da daquela cerimónia, o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, exigiu ao novo vice – ministro foco na pesquisa científica 
e que aposte na inovação e dinamismo no pelouro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

Continua na pag  11

Evidências

Arranca hoje a campanha eleitoral dos três candidatos a bastonários da 
Ordem dos Advogados de Moçambique. Trata-se de Vicente Manjate, 
Carlos Martins e André Jr, que, no dia 25 de Março, vão disputar o cargo 
actualmente ocupado por Duarte Casemiro. Em entrevista ao Evidências, 
o jovem Vicente Manjate, natural da cidade de Xai-Xai, mas com domicílio 

profissional na Beira, considerado um dos favoritos, diz que caso seja eleito pretende 
revolucionar a Ordem e quebrar com barreiras que os advogados, sobretudo os mais 
jovens, enfrentam. Com uma candidatura endossada por membros em todo o País, 
Manjate diz representar a voz da esperança de quem quer ver a ordem mais inclusiva e 
próxima dos seus membros. “Pretendemos ajudar a consolidar uma Ordem independente, 
forte, inclusiva, credível e interventiva, com espaço e iguais oportunidades para todos 
os advogados, que coloca a satisfação de todos os advogados no centro da actuação 
da nossa Ordem”, sentencia Manjate. Acompanha os excertos mais importantes desta 
entrevista em texto corrido.

O seu cordão umbilical caiu 
em Xai-Xai, província de Gaza, 
mas é na cidade da Beira que 
se entronizou como profis-
sional de Direito, diga-se, dos 
mais respeitados do nosso País. 
Quando miúdo, sonhava em 
ser arquitecto devido a sua in-
clinação para as ciências exac-
tas, mas por um empurrão do 
destino acabou nas letras com 
matemática quando transitou 
da 10ª classe para o nível médio. 
O que o desviou do seu sonho 
primário, mas acabou por levá-
-lo à sua paixão da vida, o Di-
reito, curso que escolheu como 
primeira e única opção no exa-
me de admissão na UEM.

Actualmente, estabelecido 
a nível profissional e fazendo 
parte da jovem fornalha de cul-
tores de Direito, Vicente Man-
jate diz que pretende desafiar o 
"stablishment" e "revolucionar" a 
Ordem, dignificar ainda mais a 
profissão e quebrar as barreiras 

enfrentadas pelos jovens advo-
gados. 

“O principal desafio tem a 
ver com a inserção no merca-
do. O que é que acontece? O 
jovem leva, em média, 5 anos 
para terminar a Faculdade, com 
23 ou 24 anos de idade, depois 
leva quase 2 anos no estágio da 
Ordem e outros tantos, entre 3 
a 5 anos, para começar a sonhar 
com uma carreira profissional, 
já como 33 anos de idade. A 
porta de entrada para a advo-
cacia é o regime de estágio e 
formação profissional que já 
se mostra desajustado aos reais 
desafios da advocacia pelo que 
deve ser revisto e reformulado, 
visando a sua profissionaliza-
ção e melhoria da qualidade, 
sem frustrar as aspirações pro-
fissionais dos jovens”, destaca 
Manjate.

Para reverter a situação, 
Manjate pretende iniciar uma 
reforma para tornar a Ordem 

mais inclusiva, tendo em con-
ta que grande parte dos jovens 
aspirantes a advogados vem de 
famílias desfavorecidas.

“É importante assegurar 
que, uma vez inscrito o advo-
gado, a nossa Ordem esteja 
preparada e capacitada para 
responder a um conjunto de 
preocupações específicas vi-
sando a inserção no mercado 
e desenvolvimento profissional 
do advogado. Entendemos que 
o futuro da advocacia depende 
da criação de oportunidades e 
benefícios reais para os advoga-
dos que se iniciam na profissão, 
sobretudo para jovens de classe 
social pobre no País. Não faz 
sentido que o advogado rece-
ba a carteira profissional e logo 
no dia seguinte tenha de pagar 
quotas, sem ter tido tempo de 
conseguir o primeiro cliente”, 
advoga.

Manjate conta com largo 
apoio de quem quer uma 

mudança na Ordem

Proposto por um grupo de 
advogados entre jovens e mais 
estabelecidos que almejam mu-
danças na liderança dos desti-
nos da Ordem, Manjate conta 
com um vasto apoio em todo 
País.

“Fui desafiado por muitos 
advogados jovens e outros já 
estabelecidos há mais tempo 
no mercado, que viram em 
mim o perfil adequado para o 
novo ciclo que se pretende para 
o futuro da nossa Ordem. Co-
nhecendo a casa por dentro, 
levei muito tempo para aceitar 
o desafio porque era neces-

“Represento a voz de esperança por uma Ordem de 
todos e para todos os advogados”

Vicente Manjate promete mudar a face da Ordem dos Advogados

sária uma reflexão profunda. 
É uma função que exige mui-
to tempo e exposição. Então, 
aceitei o desafio de apresen-
tar a minha candidatura para 
Bastonário da nossa Ordem, 
por acreditar que represento a 
voz de esperança por uma Or-
dem de todos e para todos 
os advogados. Os advogados 
proponentes da minha candi-
datura convenceram-me que o 
meu percurso de participação 
activa nas actividades da Or-
dem, que começou na Comis-
são dos Direitos Humanos (em 
2008), passando pelo Conselho 
Provincial(2018-2021) e, final-
mente, no Conselho Nacional 
(2021-2023), complementado 
pela exposição à prática multi-
disciplinar no exercício da ad-
vocacia (com mais de 10 anos 
de exercício), os longos anos 
de docência no ensino supe-
rior (com mais de 17 anos) e a 
experiência de gestão a vários 
níveis, transformaram-me num 
candidato natural ao cargo de 
Bastonário”, destaca.

O candidato a bastonário da 
Ordem não tem dúvidas que a 
sua experiência acumulada per-
mite-lhe um profundo conheci-
mento dos cantos da casa e o 
conferem uma visão sólida so-
bre os reais desafios da advoca-
cia em todas as suas vertentes.

Combater uma Ordem 
elitizada e trazer mais 
advogados ao activo

Numa das linhas do seu 
manifesto, que começa a ser 
apresentado a partir de hoje, 
Manjate propõe-se a combater 
uma Ordem elitizada e ao Evi-
dências explica as razões. 

“Queremos contribuir na 
consolidação de uma Ordem 
independente, inclusiva e cre-
dível, com espaço e iguais 
oportunidades para todos os 
advogados. As energias que 
gastaríamos a combater, vamos 
usá-las para promover oportu-
nidades e estimular os advoga-
dos que, por um ou outro mo-
tivo, apartaram-se da vida da 
Ordem. Se investirmos na pro-
moção de iguais oportunidades 
para todos, não haverá neces-
sidade de combates internos. 

É verdade que um sentimento 
mais ou menos generalizado 
dentro da classe de que a Or-
dem faz muito pouco pelos ad-
vogados das classes sociais mais 
pobres. Mas também há cole-
gas que entendem haver neces-
sidade de dar oportunidade a 
novas caras nos órgãos sociais 
da Ordem, porque alguns cole-
gas já estão nos órgãos sociais 
há 3 mandatos e fazem parte do 
mesmo círculo de amizade que 
vão se trocando, não dando es-
paço aos outros”, defende.

Apesar de, neste mandato, 
integrar o Conselho Nacional, 
Manjate esclarece que a sua 
candidatura não é institucional 
e é vista como resultado de um 
percurso feito dentro da hie-
rarquia dos órgãos internos da 
Ordem. 

“Tive o cuidado de fazer 
parte do sistema, mas não sem 
deixar ser engolido, embora es-
tando sempre disponível para 
contribuir para o desenvolvi-
mento da classe. Felizmente, 
os órgãos colegiais são assim 
mesmo, as decisões são de-
mocráticas e, uma vez tomada 
a decisão pela maioria, o voto 
vencido já não conta. A men-
sagem que pretendo traduzir 
aos mais jovens é exactamente 
essa: é possível criarmos espaço 
e oportunidade para todos sem 
nos alienarmos ao sistema”, 
sentencia.

Uma das metas de Vicente 
Manjate caso seja eleito é o au-
mento do número de advoga-
dos activos, tendo já em mente 
a introdução de mecanismos 
electrónicos que facilitam o pa-
gamento de quotas; concepção 
de pacote de incentivos para 
facilitar o pagamento de dívi-
das de quotas; concepção de 
mecanismos para a promoção 
e inserção da mulher advogada; 
concepção de pacotes de assis-
tência social aos advogados e 
membros do seu agregado fa-
miliar.

“Pretendemos também uma 
Ordem que assegura um trata-
mento digno e criar condições 
institucionais favoráveis ao 
exercício da advocacia nacional 
e defende os direitos e as prer-
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ONU vai continuar a fortalecer a democracia e processos 
eleitorais em Moçambique

Visando garantir a transparência, a inclusão e 
a integridade dos processos eleitorais, bem 
como a credibilidade de todo o sistema elei-
toral e das instituições moçambicanas, a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) reite-

rou, recentemente, o compromisso de continuar a apoiar 
o fortalecimento da democracia e dos processos eleitorais 
em Moçambique. 

O facto foi tornado públi-
co na capital moçambicana, 
Maputo, pela Coordenadora 
Residente das Nações Unidas 
e Coordenadora Humanitá-
ria para Moçambique, Myrta 
Kaulard, à margem da vista 
que efectuou à Comissão Na-
cional de Eleições (CNE).

O encontro que Kaulard 
teve com o presidente da 

CNE, Dom Carlos Matsinhe, 
teve como principal matéria 
de debate o estágio actual da 
cooperação entre a Comis-
são Nacional de Eleições e o 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD).

A Coordenadora Residente 
das Nações Unidas reconhe-
ceu o trabalho que vem sendo 

Duarte Sitoe 

desenvolvido pela Comissão 
Nacional de Eleições, mani-
festando a sua satisfação pela 
renovação da parceria com 
o PNUD, num período em 
que o projecto “Reforço da 

Democracia e dos Processos 
Eleitorais em Moçambique 
2022-2025” tem desempenha-
do um contributo essencial 
no fortalecimento da demo-
cracia e da transparência dos 

processos eleitorais.
O presidente da CNE, por 

sua vez, reconheceu a confian-
ça e o engajamento demons-
trados pela equipa do projecto 
eleitoral do PNUD e destacou 
que o apoio multifacetado dos 
parceiros é o garante da conso-
lidação da democracia.

“O novo projecto eleitoral 
é demonstrativo do compro-
misso do PNUD no apoio dos 
processos em Moçambique. 
Esperamos que PNUD apoie 
na mitigação dos desafios que 
se impõem ao órgão, minimi-
zando situações que perturbem 
o processo com vista à con-
dução e realização de eleições 
livres, justas e transparentes”, 
concluiu Matsinhe.

Continuação da pag  10

rogativas dos advogados. Neste 
novo ciclo pretendemos que os 
Conselhos Provinciais sejam o 
centro da dinamização da advo-
cacia em Moçambique, sendo 
dotados de facto e jure das con-
dições necessárias (sistemas e 
processos) a fim de executar as 
suas competências”, sustenta.

“Pretendemos um melhor 
aproveitamento e valorização 
dos recursos humanos, através 
da afectação e ocupação dos co-
laboradores em função das suas 
áreas de formação permitirá 
um melhor aproveitamento das 
suas habilidades e contribuirá 

a sua valorzação profissional. 
Pretendemos também assegu-
rar uma Ordem mais comuni-
cativa e interventiva, através da 
implementação de um plano 
de comunicação devidamente 
estruturado”, promete Manjate.

Conhecido por uma fron-
talidade na abordagem de al-
guns aspectos, sobretudo liga-
dos à justiça dentro da classe, 
Manjate reconhece que no 
momento actual há uma dú-
bia percepção sobre o papel 
do advogado na sociedade.

“Os advogados são um ele-
mento essencial do sistema 
de administração da justiça e, 
como tal, servem os superio-
res interesses da justiça como 
quaisquer outros servidores 
da justiça. A recuperação da 
confiança que a sociedade 
deposita no advogado é fun-
damental para a credibilização 
da classe, através da difusão 

de informações sobre o papel 
e os deveres dos advogados”, 
defende.

Manjate desmistifica que o 
facto de um estar a defender 
um cidadão suspeito ou até 
mesmo acusado de um crime, 
que até pode não ter cometi-
do, não põe em causa a inte-
gridade do advogado. 

“Mesmo em caso de con-
denação desse cidadão, o ad-
vogado não pode estar con-
dicionado no exercício da 
sua profissão por medo de 
ser associado ao crime. O ad-
vogado está a cumprir o seu 
papel a defender os direitos 
e garantias dos cidadãos que, 

até decisão condenatória defi-
nitiva, gozam de presunção de 
inocência. É verdade que exis-
tem situações isoladas de um 
ou outro advogado que põem 
em causa a ética e deontologia 
profissional. A nossa princi-
pal declaração neste domínio 
é tolerância zero à indiscipli-
na, à falta de integridade, de 
honestidade e a quaisquer 
atitudes desviantes e anti-éti-
cas”, disse

A Ordem dos Advoga-
dos tem, nos termos do seu 
Estatuto, um papel bastante 
importante no processo de 
produção legislativa, no en-
tanto, Manjate reconhece que 
devido a factores diversos, in-
ternos e externos, a contribui-
ção da Ordem neste domínio 
ainda é muito fraca e, às vezes, 
é ouvida só para legitimar os 
processos. 

“A participação da Ordem 
não é um favor, mas sim, uma 
imposição legal e, como tal, 
vamos exigir que seja respei-
tada. A omissão desse pro-
cedimento deverá acarretar 
consequências legais. É im-
portante adoptar metodolo-
gias que permitam um diálogo 

permanente com o Governo 
e a Assembleia da República 
e um mecanismo de partici-
pação efectiva da Ordem, in-
cluindo procedimentos e pra-
zos adequados. Cada diploma 
legal aborda aspectos técni-
cos que devem ser analisados 
por advogados especializados 
nessas áreas”, sublinha.

No que diz respeito a qua-
lidade dos juristas, o nosso 
entrevistado destaca que o 
objectivo do seu elenco é me-
lhorar a preparação dos Ad-
vogados estagiários e reforçar 
a formação contínua. 

“Por isso, vamos promover 
a revisão dos procedimentos 
de toda a cadeia de actuação 
do processo de inscrição, for-
mação, estágio, avaliação e 
atribuição da carteira profis-
sional.

É nossa prioridade a refor-
mução do modelo do estágio 
e formação profissional, in-
cluindo, por exemplo, atra-
vés da instalação da Escola/
Academia da Advocacia que 
se dedicará ao estágio e for-
mação profissional sob a su-
pervisão do Conselho Nacio-
nal”, conclui.

Desmistificar a dúbia percepção do papel do advogado

Tonela reconhece que Governo está em crise de liquidez
Na mesma semana que o Evidências revelou que o Go-

verno estava a pagar salários a conta-gotas por falta de 
liquidez, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, 
reconheceu que o Executivo está com problemas finan-
ceiros devido a implementação da Tabela Salarial Única 
(TSU) que aumentou os encargos financeiros por salários.
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CENTRAIS UE disponibiliza 25 milhões de dólares 
Na mesma semana em que o ministro da Agricultura e De-

senvolvimento Rural (MADER), Celso Correia disse na diás-
pora que em Moçambique a população já venceu a insegurança 
alimentar podendo ter até três refeições por dia, a União Euro-
peia (UE), como que a desmentir a tese do governante, anun-
ciou a disponibilização de 25 milhões de euros para reforçar as 
medidas de combate da insegurança alimentar.

A nossa reportagem se-
guiu numa viagem inédita para 
Mocímboa da Praia, onde ofi-
cialmente estão criadas as con-
dições para o retorno das co-
munidades. Dois anos depois 
do resgate, o desafio se mantém 
e os esforços colectivos tentam 
recuperar o tempo perdido.

Os que retornaram se con-
formam com as restrições e 
tentam reerguer suas casas, suas 
vidas com cicatrizes das acções 
jihadistas e a incerteza de novos 
ataques. A vila sede de Mocím-
boa da Praia foi resgatada dos 
terroristas em meados de 2021, 
começou a ser ocupada pelos 
civis no ano passado (2022), 
depois de uma de reposição de 
serviços mínimos e sob forte 
ocupação dos militares ruande-
ses e Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS).

Sama Assumane, líder religio-
so do distrito de Mocímboa da 
Praia, teria abandonado a sua fa-
mília, mas os terroristas tinham 
os líderes locais como alvo. Ele 
voltou a Mocímboa da Praia no 
ano passado e reconstruiu, dos 
escombros, o único alojamento 
que existe na vila sede de Mo-
címboa da Praia.

“A população está a vir para 
Mocímboa da Praia, fazem as 
suas actividades de agricultura e 
pesca, apesar de não existir a li-
berdade de ir longe, ou seja, sair 
da área”, explica em conversa 
com Evidências. O perímetro 
de maior segurança compreen-
de o interior da Vila onde desfi-
lam militares ruandeses com seu 
equipamento bélico sofisticado. 

De acordo com Sama, a vila 
sede está tranquila apesar de sa-
ber que essa esperança “não é 
100%. Aqui estamos seguros. 

O meu apelo é que os nossos 
filhos, sobrinhos e amigos que 
estão no mato, voltem, pois, o 
lugar do homem é na cidade e 
não no mato. O mato é lugar 
para os animais”.

Adiante reclama a falta de 
Banco (para levantar dinheiro) 
em Mocímboa da praia. Explica 
que é difícil sair de Mocímboa 
da Praia para Mueda (mais de 
100 Km) e ir levantar 1000 MT, 
sendo que o dinheiro de trans-
porte por viagem até Mueda são 
300 MT. Ao todo, são 600 MT 
só de viagem.

Sama tem outra convicção 
sobre as origens da guerra. Ele 
afirma que não são os filhos de 
Mocímboa da Praia que come-
çaram com os ataques.

“Vieram pessoas de longe 
(Tanzânia) para atacar, trouxe-
ram dinheiro como isca e alicia-
ram os filhos de Mocímboa da 
Praia”, afirma, assegurando que 
“essa guerra em Cabo Delgado 

não é nossa, todos os jovens 
dos distritos em alusão, foram 
recrutados e esforçados a entrar 
no esquema, embora há quem 
foi por livre vontade. Essa guer-
ra não tem nada a ver com re-
ligião, como algumas pessoas 
acreditam”.

Afirma que voltou porque a 
vila sede está militarizado. “Fi-
quei um pouquinho assustado, 
porque os militares andam sem-
pre com arma de um lado para 
o outro. Tem esses irmãos ruan-
deses, tem nossos militares, tem 
polícia e carros blindados que 
circulam na vila, isso transmite 
segurança”, diz, descrevendo 
que quando voltou o lugar esta-
va cheio de mato, tinha muitas 
cobras. Mas agora está tudo es-
tável.

Sama não está só. Como ele está a 
Lúcia Mbamzi que mais do que em-
preendimento, perdeu marido, casa, 
mas não a vontade de reconstruir.

Ela conta que seu marido foi de-
golado pelos terroristas em 2021, ele 
era camionista, natural de Mocím-
boa da Praia. E porque não pode 
viver da dor do passado, ela olha 
para frente e diz que está “satisfeita 
por ter voltado para sua terra natal. 
Sai de Mocímboa da Praia em 2020 
correndo com a família. Voltei para 
Mocímboa da Praia no dia 04 de 
Outubro do ano passado”.

Quando chegou encontrou sua 
casa destruída e ainda não conseguiu 
reconstruir. Ela disse a nossa repor-
tagem que vivia em casa do primo. 
O sonho que carrega é de desta vez 
encontrar a paz que tanto precisa.

“Já imaginou um idoso sem teto? 
Uma criança órfã sem família? Cabo 
delgado pode não ser Europa, mas 
sim faz parte de Moçambique”, re-
vindica  Mbamzi.

Sérgio Mário, um jovem de 24 
anos, a semelhança dos demais, es-
teve em Pemba, no intervalo dos úl-
timos dois anos. Conta que seu pai 
morreu tentando escapar dos terro-
ristas, quando tentava fugir de barco 
que rumava a Pemba.

O jovem reclama a falta de me-
lhores condições, mas celebra o fac-
to de estar em casa. “Boas coisas não 
estamos a ver, mas pelo menos estou 
a dormir na minha casa e com minha 
família”, afirma, para depois rematar 
“nós queremos que outras pessoas 
que saíram daqui voltem para re-

construir a nossa terra”, apela.

Falta garantias de segurança 
para organizações de assistência 

humanitária

Em Mocímboa da Praia, Palma 
(totalmente renascida) e Macomia é 
notável a retoma, o que sugere que a 
população deslocada de guerra tende 
a voltar para as suas zonas de origem 
pesa embora não tenha havido uma 
instrução oficial da parte do Gover-
no a dizer que as condições no cam-
po já estão criadas para as famílias 
voltarem.

“O que sei é que foi comunicado 
o retorno do pessoal da Administra-
ção Pública”, lembra Manuel José 
Nota - director da Cáritas Diocesana 
de Pemba, Cabo Delgado.

Para Mocímboa da Praia, Nota 
explica que como organização fo-
ram informados pelo Governo Lo-
cal que tinham muitas famílias com 
problemas de falta de meios para 
a prática da agricultura e problema 
principal que estava a se enfrentar 
naquele momento era a fome.

“E não tem assistência humani-
tária nessas zonas de guerra (com 
excepção de Palma). São poucas 
organizações humanitárias que se 
prontificam a ir para Mocímboa da 
Praia neste momento. Nós já fomos 
convidados para ver se podíamos 
implementar algumas actividades 
para recuperação das famílias por-
que foram quase dois anos que Mo-
címboa da Praia esteve deserto, sem 
população, de certeza que as casas 

seguição terrorista. Ela não 
sabe explicar o que terá acon-
tecido, apenas se apercebeu 
quando queria amamentar que 
a criança que trazia nas costas 
tinha perdido a vida. Veio-lhe 
o pranto, os gritos e uma dor 
profunda, mas tinha que se-
guir em frente.

“Já enterramos três pes-
soas de forma rápida para 
não correr o risco de ser en-
contrado pelos terroristas. A 
única criança menor que vês 
(aponta para o nosso repórter 
ver), tivemos aqui no Centro”, 
narra, ao lado marido.

Já no Centro, ela lamenta a 
falta de ajuda. “Eu prefiro vol-
tar para onde eu estava, por-
que aqui não tenho terreno e 
nem machamba para praticar 
agricultura. Então não vejo 
razão de continuar aqui”, re-
clama.

Ao redor, a nossa repor-
tagem testemunhou as con-
dições precárias. As lonas 
doadas pela UNICEF para 
cobertura das casas improvi-
sadas já não impedem a en-
trada de chuva para o interior 
da casa. Na alimentação quem 
tem ajudado é a PMA, que 
desde finais do ano passado 
(2022) reduziu as doações 
mensais para bimensais ale-
gando falta de fundo. Houve 
relatos de casos de desvio de 
doações. Não há por ali mar-
cas do Instituto Nacional de 
Gestão de Desastres (INGD). 
Além do Centro de 25 de 
Junho, Metuge tem mais 19 
Campos de Reassentamento 
para deslocados.

Abdul Arlindo, chefe do 
Centro de Acolhimento de Bi-
libiza, desabafa que o seu so-
nho é ver a guerra terminada, 
mas infelizmente nem a infor-
mação da sua evolução tem. 

“Não temos informação 
oficial da administração ou do 
Governo, nós estamos a ten-
tar retornar as nossas aldeias 
sem saber se a guerra já aca-
bou ou não”, reclama.

Ele diz que vivem sem pro-
grama e que não mudou nada 
desde que foram colhidos 
naquele Centro. “Estamos 
a espera que o governo nos 
diga vão para casa, a guerra 
já diminuiu. Onde estávamos, 
cada pessoa tem seu terreno, 
aqui não temos terrenos. Os 
que estão a voltar é por falta 
de condições aqui”, desabafa 
Arlindo.

“Não há liberdade longe da Vila”, Sama Assumane, líder religioso de Mocímboa da Praia
Continuação da pag  04

Manuel José Nota - Director da 
Cáritas Diocesana de Pemba

Sama Assumane
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No interior de Mocímboa 
da Praia, no bairro de cimento, 
na zona do quartel ruandesa, 
há uma dezena de casas que 
foram ocupadas pelo exército 
ruandês logo depois a recon-
quista da cidade. Sucede, no 
entanto, que as mesmas são 
propriedade privada, cujos 
donos não foram informados 
nem da ocupação e nem do 
tempo que a mesma ocupação 
deverá durar, estando, no mo-
mento, impedidos de frequen-
tar as próprias casas.

Um dos proprietários da 
casa, explicou à nossa repor-
tagem que quando chegou em 
Mocímboa da Praia, no dia 05 
de Agosto, do ano passado 
(2022), porque já tinha ouvido 
que a casa estava ocupada pe-
los militares ruandeses, não se 
dirigiu a sua residência.

“Fui diretamente com a fa-
mília para casa onde há uma 
ruína do meu irmão, fizemos 
limpeza e nos agregamos ali. 
Dias depois, comecei a pro-
curar formas de como chegar 
à casa. Não tive informação 
e fui falar com o comandan-
te da polícia, por sinal estava 
um senhor que diziam que 
era o coordenador da Força 
Moçambique e Ruanda e fa-
lei com ele”, explica um dos 
proprietários que pediu ano-
nimato.

Procurou saber de coor-

denador de Moçambique e 
Ruanda como devia proceder 
para visitar a sua residência 
ocupada pelo exército ruan-
dês. Foi encaminhado para 
uma outra estância ruandesa 
onde foi preciso esperar dois 
dias para fazer contacto com 
os superiores e obter a autori-
zação para ir visitar a casa. 

Na visita, testemunhou o 
aspecto desagradável que se 
encontra a sua residência. E 
pediu a autorização para fazer 
uma intervenção básica afim 
de que a mesma não se degra-
dasse, mas não foi autorizado.

Mais de 10 pessoas com re-
sidência próximo quartel tem 
até hoje as suas residências 
ocupadas pelo exército ruan-

dês. São casas bem concebi-
das, afinal, é bairro de cimento.

“A casa sofreu pela maneira 
como está a ser usada. Corta o 
coração ver uma propriedade 
minha daquela maneira. Apa-
nhei um tubo que sai da casa 
de banho para a fossa partido 

e pedi para me autorizarem 
para repará-lo não aceitaram. 
Tenho esse material lá em 
casa, posso mandar alguém 
partir e substituir esse tubo 
já que está partido por cima, 
tamparam com uma tampa e 
via-se fezes, só para criar con-
dições para eles ficarem bem, 
depois o que dói mais é o si-
lêncio das nossas estruturas”, 
desabafa.

O administrador quando 
abordado teria se limitado em 
afirmar que ia levar a preocu-
pação para os responsáveis. E 
manteve a promessa de que ti-
nha que ter paciência que iam 
devolver a casa.

 “Levei quase 20 anos, ago-
ra para reconstruir com os 

preços e materiais mais caros 
como vai ser? Eu sou dali, mas 
acabo procurando um lugar 
para ficar. Há falta de comuni-
cação, tudo é na base de dita-
dura militar, mas aqueles bens 
são privados, não são do Esta-
do”, desabafa.

CENTRAISMulheres chamadas à linha da frente no combate ao terrorismo
À margem das celebrações do dia Internacional da Mulher, 

na Cidade de Pemba, a Coordenadora da Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Mo-
çambique (SAMIM), Tenente Mphos Finga, instou as mulhe-
res de Cabo Delgado para integrarem as fileiras das Forças de 
Defesa e Segurança com vista à estarem na linha da frente no 
combate contra o terrorismo.

Ruanda apodera-se de residências compulsivamente?
que as pessoas deixaram já não es-
tão do mesmo jeito, então precisam 
de reconstruir, precisam de material 
para poder praticar a agricultura, 
muitos viviam na base da pesca e 
precisa-se de material de pesca que é 
para ver se as famílias retomam a sua 
vida normal”, retrata Nota.

Ele destaca que os que ficaram 
nos centros de reassentamento são 
aqueles que sentiram na pele o efeito 
da guerra, são famílias que tiveram 
a oportunidade de ver um seu ente 
querido a ser assassinado.

Caritas diz ter conversado com 
algumas pessoas nos Centros para 
saber porquê não imitaram os ou-
tros que estão a voltar. “Disseram 
que para eles ainda é cedo pensar 
em voltar porque o que viveram não 
dá para voltar a viver num curto es-
paço de tempo, então essa é a nossa 
maneira de olhar os porquês de ter 
muita gente a voltar; essa gente não 
viveu na pele”, sentencia.

Há falta de organizações de assis-
tência humanitária em quase todos 
os distritos que tem focos de ataques 
militares. Apenas no distrito de Pal-
ma é que se pode falar de presença 
de organizações humanitárias.

Cáritas também diz que foi convi-
dada a estar presente em Palma, mas 
ainda está em estudo para ver até que 
ponto a segurança do seu pessoal 
está garantida uma vez que não é se-
guro para o seu pessoal depender de 
coluna em escola militar. “É muito 
arriscado”, diz Nota.

Muitas organizações humanitárias 
querem estar próximas da cidade. 

“Por muito tempo nós trabalhamos 
em Metuge então quando vimos que 
havia muitas organizações a atender 
as mesmas pessoas achamos bem ir 
para um pouco mais longe onde os 
outros não querem ir, então, agora 
estamos a trabalhar em Montepuez, 
em Balama e estamos a trabalhar em 
Mecufi onde também apesar de estar 
perto as organizações humanitárias 
não vão para lá, o porquê não sei. 
Procuramos saber e eles dizem que 
não têm cobertura para aquela área”, 
explica.

Numa outra abordagem, Nota 
olha para o INGD como aquele 
órgão que actua em questões emer-
genciais e depois não se faz mais 
presente.

Governo não interfere na escolha 
de retorno dos deslocados

O administrador de Mocímboa 
da Praia,Sérgio Domingos Cipria-
no, explicou a nossa reportagem 
que a retoma tem sido gradual. 
Destacou os serviços de saúde, de 
educação e outros sociais, reco-
nhecendo, no entanto, as limita-
ções financeiras do governo local.

“O regresso às zonas de origem 

é voluntário, o governo não chama 
ninguém, o cidadão moçambicano 
está livre de ir onde ele quer”, afir-
mou quando abordado sobre as 
garantias dadas às vítimas de guer-
ra para voltarem as suas casas.

“Então nós não chamamos a 
ninguém, o governo não assume 
isso. É mesmo voluntário. O ci-
dadão aparece e nós acolhemos 
e registamos. Dizemos a ele para 
fazer a sua machamba, se é pesca-
dor, então organiza-se para pescar 
nesse sentido”, sublinha.

As marcas de destruição em 
Mocímboa da Praia continuam 
nítidas dois anos depois do gover-
no reassumir o controlo de Mo-
címboa da Praia. Quase todos os 
serviços locais não estão a funcio-
nar nos lugares habituais porque a 

“Não há liberdade longe da Vila”, Sama Assumane, líder religioso de Mocímboa da Praia
marca de destruição está pa-
tente e a reconstrução conti-

nua uma incógnita. A própria 
administração local funciona 
numa espécie de contentor. 
O município quase que não 
existe. O hospital em tendas 

improvisadas e a polícia num 
espaço aberto, com mais mar-
cas terroristas.

O administrador explica 
que a reconstrução não é de 
um dia para outro, mas já está 
a acontecer.

“Essas infraestruturas que 
mencionou estão no plano de 
intervenção. Já tem as empre-
sas que vão tomar conta disso. 
Estão ali a funcionar e vão ser 
reabilitados”, argumenta o ad-
ministrador.

Ele refere que para a admi-
nistração, “talvez futuramente 
haverá alguma intervenção, 
entretanto não será para já. As 
outras sim, há um plano para 

já, fomos anunciados que bre-
vemente haverá uma interven-
ção”.

Adiante, Domingos Cipria-
no reclama a limitação de re-
cursos, afirmando que a irá es-
perar porque os recursos são 
escassos. Não vai acontecer 
em simultâneo, mas à medida 
em que os recursos serão ad-
quiridos, haverá essa interven-
ção e haverá reconstrução.

“Não é só através do Esta-
do ou outros parceiros, tam-
bém os particulares estão a 
reerguer. Da próxima vez que 
vier notara uma diferença, não 
é com muita força, mas já es-
tamos a notar melhorias”.

Ndjaka António

Abdul Arlindo, chefe do Centro de 
Acolhimento de Bilibiza (25 de Junho)
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NEGÓCIOS Mphanda Nkuwa reúne-se com instituições financeiras
O Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa (GMNK), em parceria com Associação Inter-
nacional de Hidroeletricidade (International Hydropower Asso-
ciation (IHA), reuniu-se, recentemente, na cidade Maputo, com 
instituições financeiras internacionais para a apresentação da aval-
iação de sustentabilidade Ambiental, Social e Governança (ESG) 
do projecto.

INCM lança Portal do Consumidor e 
da Linha do Cliente

Com vista a melhorar o seu atendimento, a Auto-
ridade Reguladora das Comunicações, uma ins-
tituição chancelada pelo Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçambique (INCM) vai, no 
próximo dia 15 de Março corrente, lançar Portal 

do Consumidor e da Linha do Cliente para os consumidores 
dos serviços de comunicações.

De acordo com a Autorida-
de Reguladora das Comunica-
ções, as duas ferramentas vão 
permitir que os consumidores 
apresentem as suas reclamações 
(não devidamente acolhidas e/
ou atendidas pelos operadores), 
denúncias, sugestões, bem como 
buscar informações úteis sobre 
o sector das comunicações, tais 
como: tarifas, pacotes, novos 
serviços, canais televisivos, entre 
outras.

Por outro lado, o Portal do 
Consumidor e da Linha do 
Cliente serão lançados à margem 

das celebrações do Dia Mundial 
do Consumidor que se assinala 
no dia 15 de Março.

Uma das preocupações do 
INCM,  segundo o Relatório de 
Aferição da Qualidade de Ser-
viço Prestada pelos Operadores 
Móveis, era o incumprimento 
do tempo de estabelecimento de 
chamadas para todas as operado-
ras, sendo que com a criação do 
Portal do Consumidor os uten-
tes já tem onde submeter as suas 
queixas sobre as irregularidades 
nos serviços prestados pelas três 
operadoras  de telefonia móvel.

O Standard Bank foi, recentemente, nomea-
do, pelo segundo ano consecutivo, como a 
marca bancária mais valiosa de África, em 
2023, no ranking anual do Brand Finan-
ce referente às 500 marcas bancárias mais 

fortes do mundo.

Standard Bank é pelo segundo ano consecutivo a marca bancária 
mais valiosa de África

futuro e a expansão para uma 
plataforma de negócios.

Para o responsável máximo 
pela gestão do banco, o mote 

do Grupo, “África é a nossa 
casa, nós impulsionamos o 
seu crescimento”, visa ligar 
Moçambique e todo continen-

te africano ao mundo na busca 
de um crescimento inclusivo e 
sustentável para o País e para 
o continente.

Evidências

Todos os anos, a Brand 
Finance põe à prova as 5.000 
maiores marcas e publica cer-
ca de 100 relatórios, classifi-
cando-as em diferentes sec-
tores e países. As 500 marcas 
bancárias mais valiosas e mais 
fortes do mundo estão incluí-
das no ranking anual da Brand 
Finance Banking 500.

A propósito da nomeação, 
o administrador delegado do 
Standard Bank em Moçambi-
que, Bernardo Aparício, disse 
que “estamos satisfeitos por 
continuarmos a liderar como 

a marca mais valiosa de Áfri-
ca, o que indica que o nosso 
modelo de negócio, com foco 
no fornecimento consistente 
de serviços excelentes e solu-
ções bancárias, bem como de 
gestão de activos e de segu-
ros, está a surtir os resultados 
desejados”.

Em 2019, conforme en-
fatizou Bernardo Aparício, 
o Standard Bank deu início à 
jornada de redefinição, funda-
mentalmente, do seu negócio. 
O banco empreendeu uma 
transformação pronta para o 

PUBLICIDADE
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ECONOMIAComercialização de algodão poderá atingir 50 toneladas
A comercializaçãode algodão poderá atingir este ano 50 mil 

toneladas, contra 37 mil alcançadas na campanha anterior. A 
informação foi tornada pública há dias, em Nampula, pelo re-
presentante do Fórum Nacional de Produtores de Algodão 
(FONPA), Vicente Santos, à margem da capacitação em política 
de advocacia para cadeias de valor inclusivas e sustentáveis, pro-
movida pela TrustAfrica em colaboração com a Solidaridad.

O Governo e o Banco Mundial assinaram, na 
última sexta-feira, em Maputo, um acordo de 
financiamento que cobre a primeira fase da 
reconstrução da Estrada Nacional Número 
Um, avaliado em pouco mais de 400 milhões 

de dólares, pouco menos de metade dos 850 milhões de dó-
lares necessários para a intervenção completa. Na ocasião, o 
Executivo, através do ministro das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita assegurou que a pri-
meira fase irá arrancar até ao final deste ano.

Encerrou, no passado dia 10 do corrente mês 
de Março, o prazo para a submissão das 
propostas técnicas, económicas e financei-
ras de desenvolvimento, das empresas con-
correntes a parceiro estratégico do projecto 

hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, que consubstanciam 
a sua candidatura oficial e que se irão juntar à Electricida-
de de Moçambique (EDM) e a Hidroeléctrica de Cahora 
(HCB). De acordo com o Gabinete de Implementação do 
Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuma (GMNK), 
dois consórcios formados por sete empresas concorrem 
para o projecto e já submeteram as suas candidaturas.

De acordo com o levanta-
mento feito pelo Governo em 
toda extensão da Estrada Na-
cional Número Um (EN1), há 
uma necessidade de se reabili-
tar 1.053 km dos cerca de 2.600 
km da extensão total. 

Destes, até agora, o Execu-
tivo conseguiu mobilizar, atra-

vés do Banco Mundial, fundos 
que cobrem cerca de 508 km 
que corresponde a primeira 
fase, estando os restantes ainda 
pendentes, mas já com garantia 
daquela instituição do Bretton 
Woods. O projecto de reabili-
tação da EN1 foi desenhado 
para uma duração de 10 anos, 

A submissão das propos-
tas é o culminar do concur-
so público internacional cuja 
fase de qualificação foi lan-
çada em Junho de 2022 para 
as empresas pré-qualificadas 
pelo Governo moçambica-
no, através do Gabinete de 
Implementação do Projecto 
Hidroeléctrico de Mphanda 
Nkuwa, visando a selecção 
do parceiro estratégico para 
o financiamento, construção 
e operação deste empreendi-
mento de geração de energia.

Para o projecto estimado 
de 4,5 mil milhões de dólares 

norte-americanos, dois con-
sórcios internacionais forma-
dos por sete empresas con-
correm, nomeadamente, ETC 
Holdings, ZESCO Limited, 
CECOT (Subsidária da Mota-
-Engil) e PetroSA(Subsidária 
da Central Energy Fund, Afri-
ca do Sul) e Electricidade de 
França (EDF), Total Energies 
e Sumitomo Corporation.

“A submissão destas pro-
postas é o culminar do con-
curso público internacional 
onde a fase de qualificação 
foi lançada em Junho de 2022 
para as empresas pré-qualifi-

Governo garante que obras de reabilitação da EN1 vão 
arrancar ainda este ano

Dois consórcios formados por sete empresas concorrem para o 
projecto Mphanda Nkuwa

Projecto é estimado em 4,5 mil milhões de dólares norte-americanos

Já estão garantidos 400 dos USD 800 milhões

Evidências

Evidências

cadas pelo Governo moçam-
bicano, através do Gabinete 
de Implementação do Projec-
to Hidroeléctrico de Mphan-
da Nkuwa (GMNK), visando 
a selecção do parceiro estra-
tégico para o financiamento, 
construção e operação deste 
empreendimento de geração 
de energia”, refere o comuni-
cado GMNK.

A próxima etapa, segundo 
o Gabinete de Implementação 

do Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, consistirá 
na avaliação das propostas, 
em conformidade com a Lei 
de Parceria Público Privada, 
por um Comité de Avaliação 
presidido pelo Ministério dos 
Recursos Minerais e Ener-
gia e constituído pela EDM, 
HCB, Ministério da Econo-
mia e Finanças, Ministério da 
Terra e Ambiente, Ministério 
do Trabalho, Emprego e Se-

gurança Social e Banco de 
Moçambique.

As propostas apresentadas 
pelos dois consórcios devem 
ter uma garantia financeira 
de concurso de 10 milhões 
de dólares norte-americanos, 
sendo que a selecção do in-
vestidor estratégico será feita 
tendo como base a conformi-
dade com a legislação moçam-
bicana em vigor, capacidade 
técnica, robustez financeira e 
experiência internacional no 
desenvolvimento de projectos 
hidroeléctricos. 

Refira-se que o parceiro 
estratégico que se irá juntar à 
Electricidade de Moçambique 
(EDM) e a Hidroeléctrica de 
Cahora (HCB) terá a respon-
sabilidade de investir entre 
500 a 700 milhões de dólares 
norte-americanos, corres-
pondente à proporção da sua 
participação no investimento 
total, estimado em 4,5 mil mi-
lhões de dólares americanos, 
incluindo a linha de transpor-
te de energia em alta tensão 
de Tete e Maputo.

subdivididos em 3 fases.
O pacote de 400 milhões, 

aprovado em Agosto de 2022, 
da primeira fase, que com-
preende cera de 508 km, In-
chope/Gorongosa (70 km); 
Gorongosa/Caia – Lote 1, do 
km 0 ao km 84 em Povoado 
de Tropa (Macossa) - (84 km); 
Gorongosa/Caia – Lote 2, do 
km 84 em Povoado de Tropa 
(Macossa) ao km 168 em Caia 
(84 km); Chimuara/Nicoadala 
– Lote 1, do km 0 ao km 88 no 
cruzamento de MepinhaLualua 
(Lualua) -  (88 km);Chimuara/
Nicoadala – Lote 2, do km 88 
no cruzamento de Mepinha-
Lualua (Lualua) ao km 176 em 
Nicoadala (88 km ) e Metoro - 
Pemba (94km).

A fase II da reabilitação de 
345,5 km da EN1 está orça-
da em 230 milhões de dólares 
contemplando os troços: Rio 
Lúrio - Metoro (74km), Go-
rongosa - Caia – do km 168 ao 
km 252 (84km), Rio Save - Mu-
xungue (110km), Muxungue - 
Inchope – do km 0 ao km 77.5 
em Nampua (77.5km).

Enquanto a Fase II, com 
financiamento de 220 milhões 
de USD para a reabilitação de 
199.5 km, vai contemplar os 
trocos de Muxungue – Incho-
pe – do km 77.5 em Nampua 
ao km 155 (77,5 km) e Pambara 
- Rio Save (122 km).

No dia 07 do corrente mês 
de Março, foi aprovada a Estra-
tégia de Licitação (contratação) 

do Projecto, conhecida por 
PPSD (Project Procurement 
Strategy for Development), do-
cumento que normaliza como 
as diferentes actividades do 
projecto deverão ser contrata-
das, incluindo obras, serviços 
de consultoria e bens, sendo 
que no dia seguinte a ANE 
submeteu o Plano de Licita-
ção (contratação) que deverá 
ser aprovado pelo Financiador 
para dar início Contratação 
de empresas de consultoria 
para elaboração dos projectos 
conceptuais.

Refira-se que após a elabo-
ração dos documentos de con-
curso pelo consultor iniciar-
-se-á a fase de contratação dos 
empreiteiros para as obras.
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Passados sete anos de Filipe Nyu-
si como Presidente da República 
do nosso País, parece-me eviden-
te que um dos seus maiores fra-

cassos resulta da incapacidade de escolher 
colaboradores de qualidade. Os sucessivos 
exemplos  que têm sido o dia-a-dia da fra-
cassada e infeliz Governação moçambica-
na, revelaram uma incompreensível ligeireza 
na escolha dos colaboradores com que Nyu-
se se rodeou. A realidade tem vindo a de-
monstrar, pouco a pouco, Ministros e demais 
Membros do Governo e de outros colabo-
radores que estão não apenas impreparados 
para as difíceis tarefas da Saúde, da Educa-
ção, da Justiça, da Economia, mas também 
com enormes fragilidades de carácter, que 
os leva sucessivamente a defender objectivos 
indefensáveis e contrários ao interesse Na-
cional.

Um dos exemplo trata-se de Celso Cor-
reia, através da sua entrada em funções no 
Governo, em 2015. Actualmente detém uma 
das mais importantes pastas ministeriais e o 
seu lugar devia de ser posto em causa pelas 
declarações inacreditáveis que proferiu. 

Estamos perante um flagrante exemplo 
de um indivíduo irresponsável, de “boca-
-cheia”, mentiroso e de extrema infatilidade 
de bradar aos céus! De um irresponsável que 
deve ser exonerado e substituído o mais ur-
gentemente possível, sem paninhos quen-
tes nem contemplações.

Quando afirmou que a «Fome em Mo-
çambique (quase) não existe e que cerca 
de 90% da População COME três Re-
feições por dia —e que apenas 10% da 
mesma é que passa por dificuldades...» 
— deixou-nos perplexos e a pensar se esta-
vamos ou não a “sonhar acordados”, uma 
vez que a maioria do nosso Povo se encontra 
numa situação de inseguração Alimentar e 
Pobreza Extrema.

Se este comentário não fosse Surrealista 
no mínimo seria Anedótico e Infeliz; é um 
comentário de quem não sabe ou desconhe-
ce, em absoluto, a Verdadeira Realidade de 
Moçambique, no capítulo da Pobreza, da 
Fome, da Miséria, das Dificuldades Per-

manentes e  do Desemprego Elevado por 
que a nossa População passa.

Este tipo de afirmações Utópicas, proferi-
dos, assim, com tanta ligeireza e estupidez, 
coloca-nos a todos numa situação verdadei-
ramente vergonhosa. Um tagarela sem cor-
recção e de Bradar aos Céus.

Logo, não tardaram ouvirmos as diver-
sas vozes discordandes, de Norte a Sul do 

País, dos mais variados Quadrantes Políticos 
às individualidades marcantes do Sector da 
nossa Sociedade — incluindo a da Comuni-
cação Social! —, a propósito dos tremendos 
disparates e das inverdades deste irresponsá-
vel cabotino de trazer por casa e conhecido 
político de Aviário, que se chama Celso Cor-
reia...

É neste contexto que a qualidade indivi-
dual dos escolhidos conduz à qualidade do 

trabalho da Equipa, mas em que o Colectivo 
não atrofie as responsabilidades de cada um, 
a iniciativa, a criatividade e a indispensável 
acção individual. Trata-se, no final do dia, de 
uma soma de valores positivos, cujo produto 
final é a estratégia debatida e compreendida 
por todos. 

Infelizmente, nada disto existe nos Gover-
nos da FRELIMO desde 1975 a esta parte, 
em que a maior qualidade dos escolhidos é a 
Fidelidade (quase cega!) e a Conformida-
de com os desejos do «Chefe Apache», para 
mais desejos descontínuos e sem definição 
de Acordo com o Interesse Nacional.

São “acidentes de percurso” como este 
que afectam a nossa Credibilidade no Estran-
geiro, no terreno dos resultados que preten-
demos atingir, com algumas visitas oficiais 
que realizamos no exterior e que acabam por 
nos deixar envergonhados por serem ridícu-
las e disparatadas. Celso Correio é, de facto, 
um Ministro irresponsável e merecedor de 
levar duas palmadinhas no rabiosque...

Volto ao ponto de partida, os Governos, 
como as Empresas, são Organizações for-
madas por Homens e Mulheres escolhidos 
pelos seus méritos, sendo que apenas os re-
sultados mostram o acerto das escolhas fei-
tas. 

Ora, a julgar pela POBREZA dos resul-
tados dos últimos sete anos e dos inúmeros 
casos verificados de que as Dívidas Ocultas 
e o TSU são dois exemplos a considerar — 
a verdade é que Moçambique empobreceu e 
se afastou dos outros povos dos PALOP´s, 
por um lado, e da África Austral, por outro 
— sem incluirmos a União Europeia no rol 
—, bem como pelos casos e disparates que 
enchem as páginas dos jornais moçambica-
nos, a mostrar a Ferocidade dos Escolhidos 
no ataqueà gamela do Estado com a Cor-
rupção, os Desvios e o Despesismo dos 
dinheiros Públicos em acelarada marcha —, 
somos forçados a concluir que o nosso ac-
tual Presidente da República pode ter algu-
mas qualidades, mas que a escolha dos seus 
Colaboradores e que o seu nome implicado 
em diversos escandalosos, não são certamen-
te alguns deles.

Celso Correia: um 
ministro irresponsável

Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO

Estamos perante 
um flagrante 
exemplo de 
um indivíduo 
irresponsável, de 
“boca-cheia”, 
mentiroso e de 
extrema infatilidade 
de bradar aos 
céus! De um 
irresponsável que 
deve ser exonerado 
e substituído o 
mais urgentemente 
possível, sem 
paninhos 
quentes nem 
contemplações.
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Se a morte é igual para todos, nem todas as 
mortes são iguais. Como escreveu Paulina 
Chiziane, morreu um rei, o rei da música rap 
moçambicana e Lusófona,  mas também o rei 

dos marginalizados, dos desafortunados, numa palavra 
do “povo”. E um rei tem de ser homenageado digna-
mente. O caso do Azagaia representa um unicum na 
história de Moçambique. Não se recorda uma partici-
pação popular tão grande e sobretudo espontânea em 
seguida a morte de um compatriota. Só no caso de 
Samora Machel, provavelmente, houve uma mobiliza-
ção parecida, com a diferença de que Samora era pres-
idente da República, e portanto teve todo o aparato 
do estado a trabalhar na organização do seu evento 
fúnebre. O que no caso do Azagaia não aconteceu.

Azagaia, podemos dizer, não era ninguém. Ninguém 
que ocupasse cargos institucionais, políticos, nem era 
homem de negócios, portanto não detinha nenhum 
poder económico. Ninguém que pudesse decidir so-
bre os destinos do país, de nenhuma forma possível. 
Entretanto, tornou-se um rei de uma massa de pes-

soas com ideias diferentes, da Frelimo e da Renamo, 
do MDM e de outros partidos menores, cristãos e 
muçulmanos, com sempre o “povo” por detrás dele.

Apesar de tentativas de silencia-lo e desacredita-lo 
mediante acusações baseadas no suposto uso de su-
ruma, o que, além da sua música, lhe garantiu notorie-
dade eterna foi a sua postura ética. Sempre coerente 
com aquilo que andava cantando nas suas canções, 
nunca ostentando uma riqueza fora do normal, inclu-
sivamente porque não a tinha, e sobretudo continu-
ando a indignar-se diante das injustiças que cada vez 
mais se fazem sentir em Moçambique. 

Era o Azagaia uma das poucas reservas morais de 
Moçambique. Agora, com um país eticamente além 
de artisticamente mais pobre, fica o legado. Um le-
gado que está na mesa do simbolismo político nacio-
nal, e que alguém vai tentar colher. Dificilmente este 
alguém será quem pertence às forças governamen-
tais, que Azagaia criticou duramente ao longo da sua 
vida, e que parecem estar em dificuldades até diante 
da sua morte. Funerais de Estado? Posicionamentos 

explícitos do Governo no sentido de agradecimento 
ao maior músico moçambicano contemporâneo? Um 
dia de luto? Nada disso parece estar nas intenções das 
autoridades moçambicanas, que, portanto, limitar-
se-ão a gerir uma situação desagradável, procurando 
manter a ordem pública, como se costuma dizer.

Mas será que Renamo, MDM e outras forças políti-
cas de oposição irão conseguir agarrar-se ao legado 
do Azagai, e transformar a sua palavra de ordem, do 
Povo no poder, num programa político inovador e 
radical?

Nesse caso também as dúvidas são muitas...na ver-
dade, até hoje quem ficou com o legado do Azagaia 
é o povo, os milhões de jovens e menos jovens que o 
acompanhavam e que viam nele uma referência con-
solatória a uma situação cada vez mais complicada. 
O que está certo é que o legado do rei-Azagaia con-
tinuará como memória coletiva de uma consciência 
popular inconformada e insubmissa, que procurará 
na sua música as razões para um comprometimento 
ético, social e político diferente do cenário actual.

OPINIÃO

O legado do rei-Azagaia
Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

Uma pergunta que sempre me fiz.

O Objectivo Sustentável (ODS) 4, meta 4.5 
exige a eliminação de todas as disparida-
des de género na educação e a garantia de 
igualdade de acesso a todos os níveis de 

educação e treinamento vocacional para pessoas vul-
neráveis, incluindo pessoas com deficiência, indígenas 
e crianças em situação de vulnerabilidade até 2030 em 
todos os países do mundo. Mas com atenção principal 
aos países em desenvolvimento e com altos índices de 
pobreza e vulnerabilidade.

Moçambique é um destes países, e um País rural com 
uma extensão territorial de 799.380 km2, uma popula-
ção, em 2017, de cerca de 28 milhões de habitantes, 
dos quais 52% são mulheres, com 33,5 habitantes por 
km2. O alto índice de analfabetismo entre as pessoas 
de 15 anos ou mais, onde 39% não sabem ler nem es-
crever – sendo 49,4% entre as mulheres e 27,2% entre 
os homens. (MINEDH,2020). Onde o analfabetismo 
entre as mulheres está relacionado à pobreza e às nor-
mas culturais que muitas vezes são factores determi-
nantes para o abandono escolar das raparigas. 

Desde o fim da guerra civil em 1992, o Governo e o 
sector da educação têm investido em políticas, refor-
mas e infra-estruturas para melhorar o sector. Desde 

a abolição das propinas no ensino primário, actuali-
zações curriculares, modernização dos currículos dos 
alunos e formação de professores, distribuição gratuita 
de livros à construção de novas escolas. Como resul-
tado destes esforços, o ensino primário em Moçambi-
que, por exemplo, aumentou as matrículas de 3,6 mi-
lhões de crianças em 2004 para 6 milhões de crianças 
em 2016 (UNICEF, 2020).

No entanto, apesar do aumento das taxas de ma-
trícula no ensino fundamental e médio verificado na 
última década o País ainda está longe de superar seus 
problemas, especialmente no que diz respeito a igual-
dade de género no acesso e permanência na escola 
(educação). Um desse exemplos é que , em 2014 Mo-
çambique tinha quase 94% de raparigas matriculadas 
na escola primária em Moçambique, mas mais da me-
tade abandonou antes do 5º classe, atingindo o nível 
médio 11% delas, e apenas 1% chega à universidade 
(OXFAM, 2015b).  Ficando grande parte delas pelo 
caminho, devido à gravidez precoce, uniões prematu-
ras, pressão das tarefas domésticas que não lhes dão 
tempo de estudar e falta de percepção dos pais e da 
comunidade sobre a vantagem de ter as meninas nas 
escolas.

Como é possível ver acima, apesar dos desafios di-
versos, esforços estão a ser feitos de modo a garantir 

que as raparigas permaneçam na escola e dêem o seu 
contributo à nação. Contudo, por causa da pobreza e 
normas culturais ainda se vê que muitas vezes esses 
enforços vão para o vazio, quando as meninas chegam 
a uma certa idade e são pressionadas ou influenciadas 
pelas famílias e comunidades sobre os seus deveres de 
mulher na sociedade.

Enquanto a nossa sociedade não perceber à neces-
siade da igualidade de género e da educação da rapa-
riga ainda será muito difícil que consigamos manter 
essas meninas na escola, pois continuamente vamos 
nos deparar com normas social de género que visam 
socialmente sobre a rapariga.

Eu tenho consciência que até agora o discurso tem 
sido que precisamos educar a rapariga para educar a 
Nação. Mas é possível uma menina de 15 anos por 
exemplo educar uma nação inteira que não acredita 
que o lugar dela é na escola? Sinceramente, eu não sei.

Mas penso que temos também de começar a educar 
a Nação para educar as nossas raparigas, que as estra-
tégias tenham foco multisectorial em que não só se 
fala da rapariga do papel e da caneta, mas também das 
estratégias que podem existir para incluir, alfabetizar e 
empoderar às comunidades de onde elas vêm.

Pois só com uma nação educada/informada, a rapa-
riga poderá fazer o seu caminho para educar a nação.

Educar a rapariga para educar 
a Nação ou educar a Nação 

para educar a rapariga?Iva Monteiro
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PUBLICIDADE

O ministro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, Celso Correia, 
surpreendeu, na semana passada, 
o País com a afirmação de que 90 

por cento da população moçambicana têm três 
refeições por dia e que apenas 10 por cento é 
que passam por problemas de insegurança ali-
mentar.

No início, pensei que fosse um engano ou 
que se inverteu,inconscientemente, a pirâmide. 
Mas no desenvolvimento da notícia, veiculada 
em quase todos os principais canais de televi-
são do País, apercebi-me de que foi exactamen-
te o que ele disse ao responsável máximo da 
FAO na Itália.

Fiquei preocupado com a informação por-
que pensei que o ministro conhecesse bem a 
realidade moçambicana. Estivesse consciente 
de que milhares de compatriotas vivem numa 
incerteza sobre o amanhã. Que têm dese des-
dobrar em pequenos negócios ou biscatos para 
garantir, pelo menos, uma refeição, havendo 
dias maus em que não conseguem ter uma cô-
dea sobre a mesa.

Deste modo, os números do ministro foram 
considerados por algumas correntes de opi-
nião como sendo um insulto aos moçambica-
nos. Há já vozes que se levantam a exigir que 
Celso Correia venha apúblico retractar-se. Eu, 
pessoalmente, acho que o melhor é manter-se 
calado. O mal já está feito e não há por onde se 
pegar, sob o risco de se piorar a situação. 

Percebi que, com aqueles números,a inten-
ção do ministro era impressionar aquele or-
ganismo das Nações Unidas, parceiro privi-
legiado de Moçambique, mostrando serviço. 
Infelizmente, escolheu um foro inadequado 
para apresentar aquela estatística irrealista,uma 
vez que instituições como aquela dispõem de 
estudos detalhados e actualizados sobre o que 
se passa no mundo, no caso particular no país, 
e devem ter constatadouma discrepância entre 
os dados em seu poder e o que o ministro re-
velou.

Para começar, em condições normais, o que 
a FAO podia fazer era suspender ou relaxar a 
sua ajuda ao país, partindo do pressuposto de 
que, com esforços internos de produção agrí-
cola, conseguiu atingir patamares que não jus-
tificam a manutenção dos programas de auxílio 
em termos de segurança alimentar.

O que joga a nosso favor é o facto de que as 

Nações Unidas, através das suas agências com 
representação em Moçambique, conhecem 
profundamente a situação que se vive no país. 
Estão cientes de que os níveis de pobreza são 
altos.Que há níveis acentuados de desigualda-
des sociais e baixo índice de desenvolvimento 
humano (0,4)

Segundo um estudo do Banco Mundial, Mo-
çambique é o terceiro país mais pobre do mun-

do, com um rendimento nacional bruto de 460 
dólares. A par destes dados, um relatório do 
PNUD, divulgado em Outubro de 2021 sobre 
níveis de pobreza no mundo, indica que mais 
de 70 por cento da população moçambicana, 
correspondente a 22 dos 30 milhões de habi-
tantes, vivemem dificuldades, 63 por cento dos 
quais sesituamabaixo da linha da pobreza e a 
viver com menos de um dólar por dia.

Segundo a ONU, no período de 2015 a 2018, 
o número de pobres em Moçambique sofreu 
um acréscimo de pouco mais de um milhão de 
pessoas. Olhando para estes dados, é inconce-
bível que alguém nos venha dizer que 90 por 
cento da população deste mesmo país usu-
fruem detrês refeições por dia. O Brasil, cuja 
economia é a oitava do mundo em termos de 
grandeza, não atingiu tamanho patamar. Cin-
quenta por cento dos brasileiros têm proble-
mas de insegurança alimentar.

O ministro da Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural é capaz de ter razão ao apresentar es-
tes seus dados sem nenhum estudo científico 
e desfasados da realidade. É que, infelizmente 
há, em Moçambique, o hábito de adulterar da-
dos estatísticos com a finalidade de atingir ob-
jectivos políticos, económicos e sociais.

Nesta ordem de ideias, Gaza tem hoje, em 
termos estatísticos (dados dos órgãos eleito-
rais), uma população que, para o Instituto Na-
cional de Estatística, corresponde às previsões 
de crescimento demográficopara a província, 
relativo a 2040. Este bastião do partido no po-
der possui hoje mais assentos parlamentares 
do que outras províncias. 

O outro exemplo é o do antigo administra-
dor de Chibuto que, ao apresentar o relatório 
das actividades do distrito ao Presidente Ar-
mando Guebuza, disse que 85 por cento da po-
pulação se encontravam cobertos pelo sistema 
de abastecimento de água, uma revelação longe 
de ser verdadeira, tendo-se provado o contrá-
rio. O objectivo daquele dirigenteera mostrar 
serviço, mas acabou por se dar mal.

As coisas chegaram a um ponto tal que de-
pois de elaborados os relatórios e entregues, 
em formato digital aos dirigentes hierárquicos, 
estes encarregaram-se de acrescentar zeros a 
certos números e só depois é que mandam se-
guir os documentos para outras instâncias, o 
que configura uma flagrante violação de prin-
cípios éticos e de deontologia profissional, ao 
escamotearem, deliberadamente, a realidade.

Não receiam sequer que alguém da institui-
ção de tutela possa pôr em causa tais resultados, 
confrontando as estatísticas apresentadas com 
a realidade. Tudo é feito com uma naturalidade 
impressionante. Os menos atentos acabam por 
cair na fita. Só os precavidos, exigentese como 
hábito de fazer contas e cruzar números é que 
não compram a banha de cobra. 

A máxima de Celso CorreiaO FURACÃO

Alexandre Chiure

OPINIÃO

Deste modo, 
os números do 
ministro foram 
considerados por 
algumas correntes 
de opinião como 
sendo um insulto 
aos moçambicanos. 
Há já vozes que se 
levantam a exigir que 
Celso Correia venha 
apúblico retractar-se. 
Eu, pessoalmente, 
acho que o melhor 
é manter-se calado. 
O mal já está feito e 
não há por onde se 
pegar, sob o risco de 
se piorar a situação. 
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Uganda discute projecto de lei sobre criminalização da 
homossexualidade

O parlamento do Uganda vai voltar a discutir um projecto de lei que 
criminaliza a homossexualidade e a identidade de género. O "Projecto de 
Lei Anti-Homossexualidade 2023" foi apresentado esta quinta-feira ao 
Parlamento em Kampala por um deputado, Asuman Basalirwa, e apre-
senta-se como uma versão revista e ainda mais abrangente do que a Lei 
Anti-Homossexualidade de 2014.

ÁFRICA 

Oficiais da PGR e juízes angolanos anunciam nova greve 
a partir do dia 20 de Março 

Pe lo  menos  22  pessoas 
morreram em naufrágio na 
costa de Madagáscar

Em causa, a falta de resposta às suas reivindica-
ções, entre elas o não-pagamento de subsídios 
aos oficiais de justiça, a falta de segurança, a 
não aprovação do regime jurídico de carreiras 

e a inexistência um estatuto remuneratório da categoria.

Pelo menos 22 pessoas perderam a vida na ma-
drugada de sábado para domingo último, na se-
quência do naufrágio de um navio na costa norte 
de Madagáscar, quando a embarcação tentava 

chegar ilegalmente ao arquipélago francês de Mayotte. 

Os trabalhadores do sec-
tor da justiça filiados no 
Sindicato Nacional dos 
Técnicos de Justiça e Fun-
cionários Administrativos 
da Procuradoria-Geral da 
República (SINTEJA/PGR) 
e no Sindicato dos Oficiais 
de Justiça de Angola (SOJA) 
convocaram para o próximo 
dia 20 uma paralisação com 
duração de 14 dias.

Em causa, a falta de res-
posta às suas reivindicações, 
entre elas o não-pagamento 
de subsídios aos oficiais de 
justiça, a falta de segurança, 
a não aprovação do regime 
jurídico de carreiras e a in-
existência um estatuto remu-
neratório da categoria.

“A 10 de Novembro foi 
decretada a greve a nível dos 

tribunais e não houve interes-
se por parte da entidade em-
pregadora e a 18 de Fevereiro 
marchamos para chamar a at-
enção da entidade patronal, 
fomos ignorados, não hav-
endo interesse, vamos então 
paralisar todos os serviços”, 
afirmou Joaquim Teixeira, 
secretário-geral do Sindicato 
dos Oficiais de Justiça de An-
gola (SOJA).

O sindicalista diz entender 
que não se pode resolver 
tudo de uma única vez, mas 
um simples diálogo ajudaria.

“A falta de atenção aos 
oficiais de justiça tem sim-
plesmente a ver com a falta 
de vontade de se resolver os 
problemas, é possível resolv-
er sim. O sindicato entende 
que não é possível resolver 

De acordo com as auto-
ridades locais, decorrem hoje 
buscas para encontrar outras 
vítimas e resgatar os sobrevi-
ventes deste trágico evento. 
Quem o diz é um represent-
ante da Agência Malgaxe 
Marítima e dos Portos Flu-
viais.

A embarcação naufragada 
foi encontrada por pescado-
res nas primeiras do domin-
go, tendo estes socorrido as 
vítimas mas devido à capa-
cidade limitada do próprio 
barco, só conseguiram salvar 
25 pessoas duas das quais 
perderam a vida mais tarde.

As causas do acidente são 
até aqui desconhecidas uma 

vez que até ao momento não 
foi possível localizar a embar-
cação afectada, mas as quei-
maduras observadas em al-
guns dos cadáveres sugerem 
que tenha se tratado de uma 
explosão.

“Envio as minhas con-
dolências aos que perderam 
familiares e entes queridos 
neste acidente”, disse domin-
go à noite através da Face-
book o presidente do país, 
Andry Rajoelina.

De referir que desde o iní-
cio da pandemia de covid-19, 
houve um aumento das ten-
tativas de travessias ilegais 
entre o arquipélago africano 
e o arquipélago francês.

tudo no mesmo dia mas um 
simples diálogo ajudaria a 
resolver os problemas”, con-
clui Teixeira.

O Ministério da Justiça, o 
Conselho Superior de Magis-
tratura Judicial e a Procura-
doria-Geral da República não 
se têm pronunciado sobre o 
assunto.

O anúncio da greve surge 
no meio de uma crise do sec-
tor que afecta também os tri-
bunais.

Na terça-feira, a pedido 
de alguns juízes do Tribunal 
Supremo (TS), o presidente 
do órgão Joel Leonardo pro-
nunciou-se sobre denúncias 
contra ele que têm circulado 
nas redes sociais, garantindo 
que não fez nada de ilegal e 
que não vai renunciar.

Uma fonte da PGR con-
tou que já existe um inquéri-
to em que é indiciado o so-
brinho de Leonardo, Silvano 
António Manuel, major das 

Forças Armadas.
A mesma fonte acres-

centa ainda que a PGR não 
está alheia às denúncias que 
são feitas nas redes sociais “e 
que este inquérito pode arra-
star o presidente do Tribunal 
Supremo”.

Por agora, Manuel que se 
encontra detido, é conhecido 
como testa-de-ferro de Joel 
Leonardo em vários assun-
tos, incluindo negócios fa-
miliares.

PUBLICIDADE
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CRÓNICA

Tenho frequentado constante-
mente os bares lá da baixa da 
cidade nos últimos tempos. A 
“sagrada” Rua Araújo é um dos 

meus lugares preferidos actualmente. Por 
um lado, pelo preço da cerveja e, por ou-
tro, por ser único local em que realmente 
consigo cativar a atenção de qualquer mu-
lher.

São as minhas meninas, como carinho-
samente as chamo. Observo-as detalhada-
mente quase todos os dias no crepúsculo 
da tarde, à espera de mais um jovem sa-
turado com rotina tóxica de um trabalho 
que não escolheu ou de qualquer frustrado 
insatisfeito com um casamento em ruínas, 
dilema típico de uma juventude sem cora-
gem para o divórcio.

Sem discriminação, as minhas meninas 
estão “abertas” para todos. Um “Ractis” 
recém-importado por um coitado que vai 
dever o Millennium BIM pelos próximos 
cinco anos cruza a esquina e lá estão as mi-
nhas meninas, na montra, mostrando o que 
resta dos corpos totalmente cansados, na 
ressaca de várias noites mal dormidas na 
cama de mais um estranho.

São 500 ou 800 meticais para uma eja-
culação – muitas vezes precoce. Parece um 
negócio rentável, a julgar pela quantidade 
de amigos meus, incluindo os casados, que 
descem para a baixa da cidade discreta-
mente no final das noitadas de muita droga 
no Madjedje ou no Opium.

Não se iludam, todas as classes de Mapu-
to encontram-se lá, desde o pobre agente 
de M-pesa em qualquer esquina da avenida 
24 de Julho até aos chatos “penteadinhos” 
engravatadosdos escritórios dos prédios 
da JAT na 25 de Setembro. Uns são respei-
táveis membros da nossa elite: políticos, 
diplomatas, banqueiros, professores e etc. 

Por uma nota de mil, as minhas meni-
nas dão-lhes o calor e o afecto que eles 
não encontram mais em casa. Com dois 
mil meticais na mão, é possível até ter 
uma orgia com direito ao sexo anal, uma 
raridade nos casamentos e relações ac-
tuais – infelizmente.

O local é sempre definido ao critério do 
cliente: quem tem dinheiro paga por um 
quarto numa das pensões decadentes do 
local, são só 200 meticais. Se não há fun-
dos, o trabalho das minhas meninas pode 
ser feito mesmo nos tantos parques que 
existem no local, no carro ou mesmo no 
chão – há papelões organizados ao detalhe 
para o efeito – é só subornar os guardas 

com 50 ou 100 meticais.
O sistema está bem montado e orga-

nizado em função das necessidades dos 
clientes. Logo à entrada, depois da Praça 
dos Trabalhadores, há uma ala especial em 
que as “rapidinhas” não passam dos 100 
meticais com a camada de mulheres mais 
“maduras”. É, sem dúvidas, a camada mais 
impaciente e, consequentemente, pouco 

aconselhada para os amadores. As “madu-
ras” são as mais directas: ejaculou e pagou. 

Não muito longe das maduras, no de-
partamento das “avantajadas”, as regras 
são outras e é preciso pagar mais. As mais 
avantajadas são as únicas que podem defi-
nir critérios mínimos para ir à cama com 
um cliente, uma realidade que se assemelha 
um pouco ao que acontece nos relaciona-
mentos actuais em qualquer lado da minha 
capital.

Embora mais caro e exigente, o depar-
tamento das “avantajadas” é mais arrisca-
do: há transexuais entre as meninas e não 
são poucas as vezes que distraídos só des-
cobrem isso depois da ejaculação. A úni-
ca vantagem é que o que acontece na Rua 
Araújo termina na rua Araújo, esta é regra 
mãe.

O importante é que as minhas meninas 
estão e sempre estarão lá, faça chuva ou 
faça sol. Para muitos, os pseudo-moralistas 
desta sociedade hipócrita, é um trabalho 
repugnante e vergonhoso. Os religiosos até 
são mais profundos: é pecado. Uma obser-
vação incoerente a julgar pelo já provado 
facto que há dezenas de pastores que têm 
amantes dentro das próprias congregações.  

O engraçado é que as vozes mais críti-
cas são as mesmas que se prostituem dia-
riamente por mais um trocado no “Job”, 
lambendo as botas dos seus chefes para 
não perder os empregos ou sustentando 
relacionamentos fadados ao fracasso em 
casa por causa da estabilidade financeiro 
do parceiro.

Enquanto isso, para muitas das minhas 
meninas, de cama em cama, esta é única 
forma que resta para ganhar dinheiro e sus-
tentar as suas famílias, incluindo os tantos 
maridos desempregados que mal sabem 
que as suas mulheres são prostitutas.

Com dinheiro de quem precisa ejacular 
face ao contínuo martírio desta socieda-
de tóxica, parte das minhas meninas paga 
a escola dos seus filhos e as contas, num 
trabalho que, embora legalmente honesto 
e necessário, é diariamente marginalizado 
por uma sociedade cabalmente hipócrita. 

As minhas meninas 

Por: Estêvão Chavisso 

Não se iludam, 
todas as classes de 
Maputo encontram-
se lá, desde o pobre 
agente de M-pesa 
em qualquer esquina 
da avenida 24 de 
Julho até aos chatos 
“penteadinhos” 
engravatadosdos 
escritórios dos 
prédios da JAT na 
25 de Setembro. 
Uns são respeitáveis 
membros da nossa 
elite: políticos, 
diplomatas, 
banqueiros, 
professores e etc.
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Aumentam os casos de diarreia e malária na Cidade de Maputo 
A época chuvosa 2022–2023 provocou mais casos de 

diarreia e malária na Cidade de Maputo, comparativamen-
te aos últimos dois anos. De acordo com o Ministério da 
saúde (MISAU), desde o último trimestre do ano passa-
do a capital moçambicana registou 3365 casos de malária, 
contra 3296 casos no ano passado

Violações sexuais, agressões 
e feminicídio foram os casos 
mais registados entre Janeiro 
e Março do ano corrente, 
o que, de certa forma, 
preocupa as organizações da 
sociedade civil que apontam 
que “estes casos somam-se 
a muitos outros ocorridos 
à escala nacional em 2022, 
por conta dos quais muitas 
raparigas vêem os seus sonhos 
adiados, tornam-se mães 
precocemente, desenvolvem 
misandria e até morrem”.

Situação leva 96 organizações a uma vigília de 24 horas em Abril 

Os índices de violência contra a mulher con-
tinuam assustadores nas principais cida-
des moçambicanas. Entre Janeiro e Março 
do ano corrente, pelo menos, 41 mulheres 
foram vítimas de violência em todo ter-

ritório nacional, que nalguns casos culminou em óbitos 
ou ferimentos graves. A situação levou a que cerca de 96 
organizações encabeçadas pelo Observatório das Mulhe-
res, profundamente aterrorizadas pela crescente onda de 
violência perpetrada maioritariamente contra mulheres e 
raparigas, lançassem uma Campanha Nacional pelo fim 
da violência contra mulheres e raparigas denominada SO-
CORRO. Igualmente, anunciaram a realização de uma 
manifestação em forma de vigília por 24 horas, entre os 
dias 03 e 04 de Abril.

Continuam preocupantes 
os níveis de violação e abu-
sos de mulheres no País. Só 
nos primeiros dois meses e 
meio do ano em curso, foram 
registados 41 casos de vio-
lência protagonizada contra 
mulheres, incluindo abusos 
sexuais, para além de 14 casos 
de desaparecimentos, muitos 
dos quais terminaram em as-
sassinato, violação e extracção 
de órgãos humanos registados 
entre Janeiro e Março de 2023. 

A sociedade civil, que fez 
uma lista com compilação de 
nomes e tipo de sevícias a que 

foram vítimas as mulheres, re-
conhece que os números es-
tão muito aquém da realidade, 
mas adianta que demandam 
uma reflexão profunda e posi-
cionamento ao mais alto nível.

Violações sexuais, agressões 
e feminicídio foram os casos 
mais registados entre Janeiro 
e Março do ano corrente, o 

que, de certa forma, preocupa 
as organizações da sociedade 
civil que apontam que “estes 
casos somam-se a muitos out-
ros ocorridos à escala nacional 
em 2022, por conta dos quais 
muitas raparigas vêem os seus 
sonhos adiados, tornam-se 
mães precocemente, desen-
volvem misandria e até mor-
rem”.

Apoiando-se nos dados das 
Nações Unidas que apontam 
que, em todo mundo, a cada 
onze minutos, uma mulher 
morre vítima de feminicídio, 
as 96 organizações da socie-

dade civil falam da importân-
cia da inclusão digital para a 
inovação e uso de tecnologias 
em direcção à igualdade de 
género, num contexto em que 
estas mesmas tecnologias por 
vezes são usadas para a pro-
moção do extremismo e para 
a proliferação de discursos de 
ódio.

Mais de 40 mulheres violentadas entre Janeiro e Março 
do corrente ano 

Duarte Sitoe 

As 96 organizações não es-
quecem a onda de assassina-
tos de mulheres que assolou 
a cidade da Beira no último 
trimestre do ano passado e do 
desfecho das investigações so-
bre a troca de donativos por 
sexo nas comunidades afecta-
das pelo Ciclone Idai.

“Ávidas em conhecer o des-
fecho da prometida investiga-
ção sobre a troca de donativos 
por sexo inicialmente denun-
ciada no contexto do Idai em 
2019, mas hoje presente no 
dia-a-dia das deslocadas em 
Cabo Delgado; recordando 
que em menos de três semanas 
do mês de Outubro de 2022, 
nos bairros de Macurungo, 
Manga, Praia Nova, Nhacon-
go, Pioneiros e Chingussura, 
todos da cidade da Beira, 
mais de 14 mulheres foram 
brutalmente assassinadas no 
espaço público em circun-
stâncias ainda por esclarecer; 
evocando o princípio da Igual-
dade fundamentalizado pelo 
artigo 35 da Constituição da 
República, universalizado pela 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos e defendido 
por uma série de declarações 
e tratados internacionais de 
direitos humanos, incluindo 
a Carta Africana dos Direi-
tos Humanos e dos Povos, o 
Protocolo de Maputo e a Res-
olução1325 sobre mulheres, 
paz e segurança”, lê-se.

As organizações da socie-
dade civil reconhecem o es-
forço do Executivo para o al-
cance da equidade de género 

assentes na existência de uma 
lei sobre a violência domésti-
ca e na crescente paridade 
formal alcançada, contudo, 
apontam que há uma aparente 
apatia das instituições e das 
lideranças relativamente a esta 
onda de violência; Temendo 
que o silêncio em relação a 
esta onda possa significar 
conformismo e cumplicidade 
inconsciente ou mesmo con-

sciente.
Cientes de que só com o 

engajamento concertado de 
mulheres e homens, é que 
será possível colocar um basta 
a esta onda de violência, as or-

ganizações encabeçadas pelo 
Observatório das Mulheres 
lançaram, no dia 08 de Março 
do corrente mês de Marco, a 
campanha SOCORRO.

As organizações da so-
ciedade civil convocam os 
moçambicanos para “a real-
ização de manifestações na-
cionais pelo fim da violência 
em homenagem às vítimas 
e repúdio a estes actos bár-

baros, do dia 03 a 04 de Abril, 
através das quais ocuparemos 
as ruas por 24 horas em "vigí-
lia" permanente para que o es-
paço público se torne seguro 
para todas nós”.
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DESPORTO UDS conquista Supertaça Mario Esteves Coluna 
O campeão nacional, União Desportiva de Songo, der-

rotou, no sábado, 11 de Março, o Ferroviário de Maputo, 
detentor da Taça de Moçambique, pelos tangenciais 2 a 1, 
em partida da Supertaça Mario Esteves Coluna. A disputa 
Supertaça marca o pontapé de saída da época desportiva da 
presente época, sendo que os hidroelétricos e locomotivas 
vão representar Moçambique nas Afrotaças.

Os Courts do Jardim Tunduro são, desde 
o dia 11 do corrente mês de Março, palco 
do Maputo Open, uma competição orga-
nizada pelo Clube de Tênis da Cidade de 
Maputo. De acordo com a organização, o 

certame, que vai decorrer até o próximo dia 25 de Março, 
conta com a participação de mais de 200 tenistas entre 
nacionais e estrangeiros.

A informação foi apresentada 
pelo vice-presidente do Clube 
de Ténis de Maputo, Armando 
Magame, que referiu que a edi-
ção do corrente ano tem tudo 
para ser a mais competitiva em 
relação as edições até aqui reali-
zadas.

“Temos cerca de 200 inscri-
ções registadas para esta prova. 
É uma prova de que acredita-
mos que, pela infra-estrutura e 
o investimento que fizemos, vai 
ser muito competitiva com uma 
participação extremamente ele-
vada”, disse Magame.

Os jovens responderam ao 
chamado do Clube de Tênis da 
Cidade de Maputo e se inscreve-
ram em maior número, o que, de 
certa forma, representa cerca de 
40% dos participantes e reforça 
um dos grandes objectivos dos 
organizadores da prova.

“Temos cerca de 200 inscritos 
e a maioria são juniores, o que 
vai de encontro com aquilo que 
é o grande objectivo do Clube de 
Ténis de Maputo que é o cresci-

mento e massificação da moda-
lidade. Como o ténis é contínuo 
e temos atletas que praticam a 
modalidade já há bom tempo 
aqui no clube nós introduzimos 
no corrente ano uma categoria 
D para mais de 65 anos. É pela 
primeira vez que teremos esta 
categoria, mas reforçar e reiterar 
que é a prova que começa a épo-
ca ao nível do ténis e estamos 
satisfeitos com o movimento 
que estamos a receber”, disse 
Armando Magame para depois 
agradecer os patrocinadores por 
terem tornado o Maputo Open 
uma realidade.

Gabriela Cloe quer revalidar 
o título conquistado na 

última edição 

Considerada uma das princi-
pais promessas do ténis moçam-
bicano na actualidade, Gabriela 
Cloe Metazama Vegna, por sinal 
neta do herói moçambicano, Os-
valdo Tazama, é actual detentora 
do título do Maputo Open na 

Mais de 200 tenistas se inscreveram no Maputo OPEN

categoria de juniores Sub 18 e 
iniciou a defesa do título com pé 
direito, arrancando duas precio-
sas vitórias ao vencer o primei-
ro jogo por expressivos 6 a 1 a 
atleta 

Já no jogo dos quartos de 
finais, não teve forças a medir 
para despachar Ayanda Lesley. 
No próximo Sábado vai disputar 
o acesso às meias-finais. 

Actualmente com 13 anos 
de idade, a pequena atleta que 
para além do Maputo Open, tem 
na sua prateleira outros títulos 
como o Top Moz, em entrevista 
ao Evidências revelou que pre-
tende revalidar o título que con-

quistou na última edição, realiza-
da no ano passado.

“O campeonato está a cor-
rer bem. Acabo de ganhar a 
minha partida e apurar-me para 
os quartos de final. As minhas 
adversárias jogam muito bem 
e é um bom desafio jogar con-
tra elas, mas eu estou preparada 
para defender o título. A minha 
preparação foi óptima. Tenho 
jogado sempre que eu posso, 
porque o horário da escola não 
permite fazer muito, mas sem-
pre que eu posso, jogo. Mesmo 
assim, quero ganhar este torneio, 
muitos outros e no futuro quali-
ficar para a ITF”, sublinha

A tenista, que iniciou o seu 
caminho no mundo do tênis 
quando tinha nove anos, almeja 
um dia a ganhar o Roland Gar-
ros e o Wimbledon, tendo como 
tenistas preferidos a polonesa 
Iga e a canadiana shapovalov. 

Refira-se que Gabriela Cloe 
faz parte da selecção feminina 
que representa o Moçambique 
em competições internacionais. 
A nível local, na categoria junio-
res Sub -12, ganhou o torneio no 
ano 2019, sendo que depois da 
interrupção, devida ao Covid-19, 
a voltou a competir e chegou na 
final do ténis do Club Tunduro 
de Maputo no ano 2021.

Evidências

A selecção nacional de Futebol, vai nos dias 24 e 28 
do corrente mês de Março defrontar a sua congê-
nere do Senegal em partidas da terceira e quarta 
de jornadas do grupo “L” de qualificação para o 
Campeonato Africano de Futebol (CAN). Para o 

embate com os campeões em título, o selecionador nacional, 
Chiquinho Conde, não vai contar com os préstimos de Reinildo 
Mandava e Geny Catamo em virtude dos mesmos estarem lesio-
nados, para além de ter a árdua missão de resgatar a confian-
ça dos jogadores que tiveram o braço de ferro com a Federação 
Moçambicana de Futebol por causa dos prêmios da qualificação 
aos quartos-de-final do Campeonato Africano para os jogadores 
que actuam nos campeonatos dos respectivos países.

Moçambique fez a sua última 
aparição no convívio dos gran-
des do futebol africano em 2010, 
em Angola. De lá para esta par-
te, os Mambas não conseguiram 
se qualificar para prova rainha 

do futebol africano. 
Volvidos 13 anos, Moçam-

bique procura regressar aos 
grandes palcos do futebol afri-
cano pela mão de Chiquinho 
Conde.  Entretanto, o selecio-

Geny Catamo e Reinildo Mandava complicam contas de Chiquinho Conde

Duarte Sitoe  

nador nacional tem algumas 
contrariedades.

Reinildo é já uma certeza a 
sua indisponibilidade, pois so-
freu uma grave na lesão e só 
voltará aos relvados na próxima 
temporada, mas há uma restia 
de esperança sobre Catamo que 
debate-se com uma lesão mus-
cular e pode ainda recuperar a 
tempo de defrontar a equipa de 
Sadio Mané e companhia, uma 
vez, que segundo a equipa mé-
dica do Marítimo, a recente lesão 
não é grave.

Torneio de Abertura vai 
minimizar falta de 
ritmo competitivo 

Chiquinho Conde vai, nos 

próximos dias, anunciar os seus 
eleitos para os embates contra 
o Leões de Taranga e como tem 
sido apanágio os atletas que ac-
tuam intramuros, sobretudo os 
que estiveram no CHAN dis-
putado na Argélia, estarão em 
maior número. Contudo, Conde 
tem a espinhosa missão de reani-
mar aos jogadores que estiveram 
no CHAN depois do imbróglio 
com a Federação Moçambicana 
de Futebol.

O Evidências sabe que os 
atletas ainda não se conforma-
ram com a decisão da instituição 
liderada por Feizal Sidat de anu-
lar o acordo alcançado na Argélia 
de que 60% do valor do prêmio 
disponibilizado pela CAF para as 
equipas que se qualificaram para 

os quartos-de-final do CHAN.
Outro ponto que inquietava o 

selecionador nacional era a falta 
de ritmo competitivo dos joga-
dores devido ao tardio início do 
Campeonato Nacional de Fute-
bol, mas o arranque do Torneio 
de Abertura ao nível da Cidade 
de Maputo que já está na quarta 
jornada vai minimizar o proble-
ma de ritmo.

Na Beira e Tete moram dois 
clubes que tem cedido jogadores 
aos Mambas. Trata-se do Fer-
roviário da Beira e União Des-
portiva de Songo, sendo que os 
torneios locais ainda não arran-
caram, mas os dois emblemas 
já efecturam alguns jogos de 
preparação tendo em vista a sua 
participação no Moçambola.

Para além da árdua missão de recuperar os jogadores que estiveram no CHAN 

Falta de ritmo competitivo é outra dor de cabeça na operação Senegal
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CULTURAJonathan Butler actua neste sábado no Desportivo de Maputo
A cidade de Maputo e os amantes do Jazz em particular, 

pararam, no último sábado presenciar mais um momento de 
consagração do conceituado músico sul-africano radicado 
nos Estados Unidos Jonathan Butler. Na sua terceira pre-
sença em Moçambique, Butler foi principal cartaz do “Jazz 
Encoteurs” ao lado do guitarrista moçambicano Jimmy Dlu-
dlu e a cantora Gabriela.

Não é por ter querido ignorá-lo que SABINO AMISSE sobreviveu ao pen-
samento de uma Pintura de Expressão Figurativa, comum que codifica a 
maior parte das aproximações da Arte Actual Africana, dentro dos parâme-
tros de Raiz Impressionista — estrutural na sua forma e desenvolvimento, 
harmoniosa nos seus efeitos de cor e transparência e de desenho expressi-

vo, em termos de Tema e Beleza. É um Pintor que condena as demais propostas pictóricas 
à aridez dos seus equívocos desertos, onde a Criação sucumbe, na maior parte das vezes, 
ao crivo de uma ética fraudulenta, que em nada corresponde à Realidade. Falamos, natural-
mente, do Expressionismo e da Abstracção que poucos (ou quase nenhuns entendem…).

Somos de opinião que as 
correntes ditas Modernas não 
passam de sofismas e de con-
stância, e que o (?) rigor de um 
questionamento escrupuloso 
conduz ao espaço que tudo 
significa menos o Criativo, 
onde a Mancha, o Traço a Lá-
pis a Carvão ou de Pincel,o 
Volume e a Técnica das Obras 
executadas mergulham, enfim, 
na direcção de uma renovação 
inexistente de uma manifesta-
ção do OUTRO no nosso 
Quotidiano já de si abafado 
por hábitos, mentira e códigos 
enganadores…

Contudo, reconhecemos 
notrabalho pictóricode SA-
BINO AMISSEmisturas de 
Abstracto Geométrico e Sur-
realismo, embora de qualidade 
notória — que em nada tem a 

haver com “as borradas” da 
(dita) Pintura Moderna Con-
temporânea—, cujos temas 
retratam as questões mais di-
versas da Sociedade Actual 
Moçambicana, com destaque 
sobretudo para os Direitos das 
Crianças, das Mulheres e dos 
Idosos, seus Rostos Sofridos 
ou Alegres, Barracas de Bair-
ro e de Palhota, ou simples-
mente de Paisagens de Campo 
com suas habitações feitas de 
Matope, Areia e Caniço,ou de 
temas alusivos à Urbanização 
de Cimento dasGrandes Ci-
dades do nosso País.

Talvez estas considerações 
aconteçam com o pintor, cu-
jos jogos não são mais que o 
insolente durante uma Obra 
pictural (portanto de natureza 
pseudo-reacionária?) à Poe-

sia Lírica no meio do qual o 
Mundo reina filtrado pelo ol-
har lúdico de uma Alma Lumi-
nosa — que é o que acontece 
com as correntes da pintura 
Clássica, Naturalista e Impres-
sionista onde se situa o Artista 
SABINO AMISSE, além de 
outros Grandes Mestres da 1ª 
e da 2ª Metade dos dos Sécs. 
XVIII, XIX, XX e XXI). 

Desenhador e Colorista 
de exímio traço, SABINO 
AMISSE inscreve o seu Uni-
verso no espaço da Figura 
Surrealista Reinventada e de 
temas alusivos à Natureza que 
englobamas mais diversas pro-
postas — tendo como patrono 
as Mulheres Moçambicanas,as 
Crianças de que já falamos — 
e também a Viagem e o Sonho. 
Certamente quanto à Viagem, 
podemos afirmar a sua filiação 
à Alma, aquela dos Desco-
bridores intrépidos da Idade 
Média, aos quais a África Aus-
tral deve uma parte do Inven-
tário do Planeta.

SABINO AMISSEé 
daqueles pintores que joga 
com as cores, assim como um 
equilibrista cujo regozijo só se 
reconhece com a aproximação 
dos Pormenores de que é feita 
a sua vasta Obra. Ele gosta do 
arrepio através do qual recon-
hece a sua existência, e nos faz 
experimentar o nosso. O rigor 
de SABINO AMISSE man-
tém-se no compromisso de 
não fugir da Vida e de aceitar 
a sua tendência Figurativa de 
feição Impressionista, como 
quem regista o instante belo 
que captou para a Tela dum 
Pôr-do-Sol ou simplesmente 
nos Rostos das Mulheres e 
Homens que trazem para terra 
a Faina da sua Pescaria, após 
uma noite passada nas águas 
do Índico, em Mar-Alto, assim 
como o Alquimista recolhe o 
rosado do Amanhecer, no Cri-
sol da terrível gratuidade da 

SABINO AMISSE: Uma Pintura Feita Pelo Olhar Lúdico 
De Uma Alma Luminosa

Afonso Almeida Brandão (Texto)  Albino Mahumana (Fotos)

existência, quer dizer da sua 
generosidade e vã oferenda. 

Em suma: a sua pintura é 
como um começo de todos os 
dias, que se repete num rebus-
car constante no fundo de si 
mesmo e que são nada-mais-
nada-menos do que as coisas 
reais e vivas que oArtista pin-
ta, como os traços de sombras 
ou de luz — e de iluminações 
também —, afinal de contas 
tudo aquilo a que o Criador 
verdadeiramente se entrega e 
anda conquistando ao longo 
do seu percurso em termos de 
trajectória e oficinal.

Breve nota biográfica

Sabino Dionísio Amisse, 
de seu nome completo, nasceu 
no dia 21 de Abril de 1985, 
na cidade de Nampula, no 
conhecido Bairro de Muhala, 
onde passou a sua Infância e 
Adolescência, como qualquer 
criança traquina, brincalhona e 
curiosa. 

Foi a partir de 1998, com 
apenas 13 anos de idade, que 
descobre a sua vocação para 

as Artes Visuais, desenhando e 
pintando nas paredes brancas 
que encontrava no Bairro onde 
residia e nos seus arredores. 
Pintava nessa altura com Lá-
pis de Carvão. O “bichinho” 
já “agitava-se” no seu interior 
e foi com a ajuda de seu Pai, 
à época, funcionário do Ban-

co Comercial de Moçambique, 
em Nampula, entre os anos de 
1989 e 1998 — que hoje con-
sidera ter sidoo seu Mentor —, 
pois a ele deve o facto de tê-lo 
ajudado a incrementaros seus 
primeiros passos para que o 
pequeno Sabino viessea rea-
lizar o seu sonho de menino. 
Comprou Folhas de Desenho, 
Blocos de Papel, Lápis de Co-
res e de Carvão. E a partir de 
então nasceram os seus  pri-
meiros trabalhalhos, que guar-
dava religiosamente.Viria a 
confidenciar-nos que naquele 
tempo «era difícil encontrar al-
guém que desenhasse com re-
gularidade, dado os preços do 
material. Contentava-me a ver 
e a apreciar as Paredes dos Ba-
res e de outros estabeleciemen-
tos da zona, onde as pintruras 
surgiam expostas...» — recorda 
com emoção e um brilho no 
olhar.

Era o tempo das brincadei-
ras de infância com os amigos 
e colegas da Escola, os jogos 
de futebol nos intervalos de 
cada recreio, com bolas fei-
tas de trapos velhosenrolados 
numa meia.

Em termos de Escolaridade 
SABINO AMISSE concluiu 
apenas o 11º Ano e hoje é 
um Artista conhecido no País, 
dono de um percurso feito 
com esforço e muita dedicação. 
Actualmente reside e mantém 
Atelier na cidade de Maputo, 
onde vive com a Mulher e os 
Filhos. Encontra-se represen-
tado em diversas Colecções 
Particulares de Pinturae em al-
guns Organismos Oficiais.

A Cotação presente da 
sua Obras oscila entre os 50 
e os 250 Dólares USD, para 
Pequeno, Médio e Grande 
Formato. Em vésperas de as-
sinalar o seu 38º Aniversário 
no próximo dia 21 de Abril, 
SABINO AMISSE é já uma 
referência no Actual Pan-
orama das Artes Visuais em 
Moçambique, que importa 
acarinhar, divulgar e conhecer 
melhor. Um Pintor cujo Futu-
ro auguramos promissor e um 
investimento seguro a consid-
erar, em termos de aquisição, 
quer por parte dos Colecciona-
dores, quer por parte das Gale-
rias de Arte e “marchand´s”, 
respectivamente.

Sabino Amisse: Um nome a ter em atenção
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ÚLTIMA HORA
Com as eleições autárquicas à porta

Jossias Sixpence- Beira 

Porta – voz do MDM garante que Lutero não será o candidato do partido na Beira
Líder do “galo” rendido a gestão de Albano Carige 
Lutero Simango inconformado com adiamento de eleições distritais

A capital da província de Sofala, Beira, foi, entre os dias 
11 e 12 do corrente mês de Março, palco da III Sessão 
ordinária da Comissão Política do Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM). No encontro que 
juntou os militantes do partido fundado por Daviz 

Simango, para além dos problemas que preocupam os moçambi-
canos, o MDM afinou a máquina para as próximas eleições autár-
quicas, com destaque para aprovação do perfil dos candidatos. Na 
Beira, principal bastião do partido do Galo, onde governa há qua-
tro mandatos, o actual edil, Albano Carige, que substituiu Daviz Si-
mango, parte na linha da frente para ser o cabeça de lista do MDM, 
depois do ver o seu trabalho elogiado pelo líder do partido, Lutero 
Simango. Entretanto, dando a entender algum inconformismo em 
relação à decisão da Frelimo de adiar as eleições, Simango defen-
deu que em caso do adiamento das eleições distritais, a figura do 
Secretário de Estado seja extinta.

Quando se caminha a passos 
largos das eleições autárquicas, o 
Movimento Democrático de Mo-
çambique parece ter finalmente ar-

regaçado as mangas. Na abertura 
da reunião da Comissão Política, 
o líder do MDM, Lutero Simango 
elogiou o trabalho que tem sido 

Albano Carige na “pole position” para ser o Cabeça de 
Lista do MDM na Beira 

À margem do encerramento da III Sessão Ordinária 
da Comissão Política da terceira maior força política 
do país, realizada na Cidade da Beira entre os dias 
11 e 12 do corrente mês de Março, Lutero Simango 
não fechou as portas a uma possível coligação para 

atacar os próximos pleitos eleitorais.

No encerramento da III Ses-
são da Comissão Política, o líder do 
MDM declarou que o seu partido 
está disponível para uma coligação 
com os outros partidos e com algu-
mas organizações da sociedade civil 
para defender os interesses nacio-
nais e dos moçambicanos.

“A direcção do partido 
já recebeu o mandato para 
discutir sobre a possibilidade 
ou a eventualidade de criação 
de coligação eleitoral para que 

haja uma coligação eleitoral em 
Moçambique com outros partidos 
da oposição, incluindo a sociedade 
civil incluindo o grupo de cidadãos 
eleitores, e queremos assumir que 
vamos cumprir este mandato com 
muita responsabilidade tendo 
em vista a nossa visão que é de 
Moçambique para todos e em 
defesa de interesses nacionais do 
povo de Moçambique”, declarou 
Simango. Jossias Sixpence 
– Beira 

feito pelo único município nas 
mãos do MDM.

Lutero Simango elogiou, em 
viva voz, a capacidade de resposta 
da edilidade, tendo avançado que a 
mesma deriva da boa governação 
do seu partido, que tem consegui-
do servir com dedicação e trazer 
soluções aos munícipes, apesar de 
nos últimos anos ser fustigada pe-
las mudanças climáticas. 

 “Permitam-nos felicitar o Go-
verno Municipal da Beira pela ca-
pacidade instalada na Cidade da 
Beira para gerir as águas. Há que 
tirar chapéu e com devida vênia, 
dizer que graças a esta visão que 
a Beira é resiliente. Onde MDM 
governa a vida o povo melhora. 
Todos devem vir para aprenderem 
”, disse Simango, naquilo que é 
apontado com um endoço de con-
fiança a Albano Carige.

Aliás, tudo apontava que o ac-
tual presidente do MDM seria ca-
beça de lista do partido na Cidade 
da Beira para as próximas eleições 
autárquicas como vinha sendo 
apanágio, contudo, as dúvidas fo-
ram dissipadas pela porta–voz do 
“galo”, Judite Macuacua, o que, de 
certa forma, coloca Albano Cari-
ge na linha da frente na lista dos 
potenciais candidatos dentro do 
MDM.

Simango defende extinção da 
figura do Secretário de Estado 

O debate em torno da viabili-
PUBLICIDADE

dade das eleições distritais, agen-
dadas para o próximo ano foi um 
dos pontos da agenda III Sessão 
ordinária da Comissão Política do 
MDM, sendo que na mesma o lí-
der do MDM referiu que as mes-
mas resultam de um imperativo 
da Constituição da República e de 
um acordo político entre Governo 
e Resistência Nacional Moçambi-
cana (RENAMO), sendo que não 
mais nada a discutir sobre o tema.

“ Nestes últimos tempos tem 
havido muito debate sobre as 

eleições distritais, temos que es-
tar cientes que as eleições devem 
acontecer dentro do comando 
constitucional, algumas pessoas 
querem debater sobre este pacote, 
caso avance no debate exigimos 
que se discuta o pacote completo 
da governação descentralizada, a 
partir da base até o topo”, frisou 
Simango para depois defender que 
em caso de um possível adiamento 
das eleições distritais deve-se tam-
bém retirar a figura do Secretário 
de Estado nas províncias.

MDM disponível para liderar uma 
coligação da oposição 


