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Termos e condições aplicáveis

Moçambique nas bocas do mundo devido ao boicote da marcha em homenagem a Azagaia
Várias organizações, incluindo a ONU, pedem investigação das violações da PRM

Polícia cumpriu “ordens superiores” e perseguiu pobres esfomeados sem armas
A história de desespero de fim de ciclo se repete. Foi assim também no consulado anterior

Estudo diz que 90% dos moçambicanos consegue comer para se manter em pé

Apenas 16 milhões (53%) dos moçambicanos 
estão em situação de segurança alimentar

C. Correia diz que moçambicanos só não comem por causa dos seus “hábitos alimentares”

Sinais 
do fim 
dos tempos

Polícia descarregou no povo a fúria de dois meses sem salários e falta de retroactivos 
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O presidente da República exonerou, semana 
passada, Miguel Matabel do cargo de 
Presidente do Conselho de Administração 
da empresa Portos e Caminhos-de-ferro 
de Moçambique(CFM), mas o posto não 

ficará vazio. Para ocupar o cargo, foi nomeado Agostinho 
Francisco Langa Júnior, um homem de sua extrema 
confiança que a bem pouco tempo foi criado “para ele” 
e confiado o cargo de Secretário de Estado do Ensino 
Técnico e Profissional. Agostinho Langa que, para além 
de ser sócio, é padrinho do Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
passa a gerir os Caminhos de Ferro, num aparente conflito 
de interesses tendo em conta o objecto da sua empresa. 

A dois anos do fim do 
mandato, Filipe Nyusi faz 
mexidas em empresas estra-
tégicas, blindando-as com 
homens da sua plena con-
fiança. Depois da Empresa 
Moçambicana de Seguros 
(EMOSE), agora foi a vez 
dos CFM. Nyusi afastou 

seu antigo chefe Miguel 
Matabel cujo percurso pro-
fissional foi feito na direc-
ção-geral dos CFM Norte, 
nos anos 90, altura em que 
teve sob as suas ordens o 
então jovem engenheiro 
Filipe Nyusi, regressado de 

formação no exterior.
A nova aposta de Nyusi, 

ocupava até pouco tempo 
o cargo de Secretário de 
Estado do Ensino Técni-
co e Profissional, criado 
recentemente. As mexidas 
ocorreram durante a nona 
sessão do Conselho de Mi-

nistros, ocorrida na última 
terça-feira, onde também 
foi aprovado decreto sobre 
a isenção de vistos de entra-
da para fins de turismo de 
negócios a cidadãos de cer-
tos países.

O Evidências sabe que 
Agostinho Langa é padri-

DESTAQUE

Sócio e padrinho de casamento de Nyusi é novo PCA dos CFM
Empresa passa a ser blindada com um homem de confiança

Evidências

Agostinho Langa Jr. tem participações comerciais numa empresa que pode se beneficiar das suas 
decisões como PCA dos CFM

Há um aparente conflito de interesse

Consórcio ExxonMobil quer actualizar projecto de gás ‘onshore’ 
A ExxonMobil disse que o consórcio de petrolíferas da Área 4 de 

exploração de gás no Norte de Moçambique quer actualizar o projecto da 
fábrica de liquefacção em Cabo Delgado, anunciado em 2018, mas cujo in-
vestimento tem sido adiado. O consórcio publicou um anúncio a solicitar 
propostas para serviços de engenharia com “potencial” para “construção 
de uma fábrica de liquefacção” em Afungi.

A empresa tem outros sócios para 
além de Nyusi e Agostinho Langa 
Junior, designadamente Amir Ali 
Amade, Arnaldo Júlio Caetano Meque, 
Boaventura Marcelino Cherinda, 
Carlos Fernando Bambo Nhango 
- actual Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto Ferro-
Portuário), David Luís Paiva Gomes, 
Hélio Bento Maúngue, Joaquim 
Veríssimo (antigo Governador da 
província da Zambézia (2012 a 2014), 
ex- Ministro da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos (2018 
a 2019) e actual Director Executivo 
da Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos (CMH), subsidiária 
da Empresa (pública) Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH) e Sulemane 
Jaime Nguenha. 

nho do casamento de Filipe 
Nyusi com a primeira dama 
Isaura Nyusi. Mas a ligação 
não pára por aí. O Centro 
de Integridade Publica es-
creve que os dois são sócios 
na empresa sociedade mo-
çambicana, S.A.R.L (SO-
MOESTIVA) Limitada. 

Há conflito de interesses: 
SOMOESTIVA é cliente 

da CFM

A empresa tem outros 
sócios para além de Nyusi 
e Agostinho Langa Junior, 
designadamente Amir Ali 
Amade, Arnaldo Júlio Cae-
tano Meque, Boaventura 
Marcelino Cherinda, Carlos 
Fernando Bambo Nhango 
- actual Presidente do Con-
selho de Administração do 
Instituto Ferro-Portuário), 
David Luís Paiva Gomes, 
Hélio Bento Maúngue, Joa-
quim Veríssimo (antigo Go-
vernador da província da 
Zambézia (2012 a 2014), 
ex- Ministro da Justiça, 
Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos (2018 a 
2019) e actual Director 
Executivo da Companhia 
Moçambicana de Hidrocar-
bonetos (CMH), subsidiária 

da Empresa (pública) Na-
cional de Hidrocarbonetos 
(ENH) e Sulemane Jaime 
Nguenha. 

Constitui objecto social 
da empresa o Manusea-
mento de carga, nacional e 
em trânsito internacional, 
a bordo e fora dos navios 
atracados nos portos de 
Maputo, Inhambane, Beira, 
Quelimane, Macuse, Nacala 
e Pemba; estiva e serviços 
auxiliares de estiva, manu-
seamento de carga a bordo 
dos navios ancorados ao 
largo. 

Em caso de necessida-
de, a sociedade poderá, 
também, mediante 
resolução da assembleia 
geral, alargar as suas acti-
vidades a conferências, pe-
ritagem, superintendência 
e agenciamentode navios; 
gerir participações e par-
ticipar, sem limites, no ca-
pital de outras sociedades 
- subsidiárias ou filiadas - e 
em empresas e agrupamen-
tos de empresas, consórcios, 
associações empresariais ou 
outras formas de associação; 
participar, directa ou indi-
rectamente em projectos 
de desenvolvimento que de 
alguma forma concorram 

para o objecto da sociedade 
e, com o mesmo objectivo, 
aceitar concessões. 

“Análisando o objecto 
social desta empresa, pode-
-se concluir que há espaço 
para a ocorrência de con-
flito de interesses uma vez 
que a empresa detida Filipe 
Nyusi e Agostinho Fran-
cisco Langa Júnior opera 
em diversos portos do país, 
tendo acesso à informação 
privilegiada sobre dossiers 
importantes dos CFM e do 
sector ferro- portuário no 
geral”, le-se numa publica-
ção do CIP.

Adiante, a publica-
ção argumenta que fica 
a percepção de que a 
situação abre espaço para 
que de forma inadequada 
o novo PCA possa obter 
ganhos individuais/pes-
soais, o que não é permiti-
do por lei. A situação pode 
configurar-se como uma 
situação de conflito de in-
teresses, nos termos pre-
vistos na alínea a) do Arti-
go 43 da Lei de Probidade 
Pública2, que se refere ao 
uso inadequado da quali-
dade de servidor público 
para a obtenção de ganhos 
individuais ou pessoais.
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As organizações da sociedade civil escolheram 
o dia do 18 do corrente mês de Março para 
realizar uma marcha pacífica em homenagem 
ao rapper Edson da Luz, conhecido nos 
meandros artísticos por Azagaia. Entretanto, 

“ordens superiores” ainda sem rosto voltaram a mostrar que 
as únicas manifestações ou marchas aceites no País são de 
membros do partido Frelimo para saudar o seu líder. Para 
inviabilizar a marcha, o Governo destacou um contingente 
policial armado até aos dentes que disparou balas de borracha 
e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes. O excesso 
de zelo no modus operandi das autoridades da lei e ordem 
fez manchete em vários jornais a nível mundial, o que levou a 
condenação de vários organismos internacionais com destaque 
para o Escritório dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Amnistia Internacional e Human 
Rights Watch, que exigem uma investigação sobre alegadas 
violações perpetradas pela polícia.

A marcha em homenagem 
ao músico Azagaia não chegou 
de acontecer em algumas ci-
dades do País. Em Maputo, as 
pessoas que pretendiam mar-
char em homenagem ao músi-
co que vida cantava músicas de 
intervenção social foram sur-
preendidos pelo aparato policial 
na Avenida Eduardo, por sinal 
o ponto de encontro.

Aliás, o Conselho Munici-
pal de Maputo recebeu ordens 
superiores para não autorizar 
a marcha, mas os cidadãos, 
apoiando-se na Constituição da 
República, saíram a rua. Entre-
tanto, os mesmos não sabiam 
que a Polícia tinha ordens para 
disparar balas de borrachas e 
gás lacrimogéneo. 

Em pouco tempo, vídeos 
dos excessos da Polícia contra 
cidadãos indefesos, circularam 
pelo mundo, e em pouco tem-
po Moçambique voltava a ser 
manchete no mundo pelas pio-
res razões.

A Organização das Nações 

Unidas, órgão no qual Mo-
çambique é membro e preside 
neste momento o Conselho de 
Segurança, reagiu através do 
seu Escritório Geral dos Direi-
tos Humanos, tendo mostrado 
preocupação com relatos de 
uso desnecessário e despropor-
cional da força pelas autorida-
des policiais contra uma marcha 
de cidadãos inocentes.

 “O Escritório faz um apelo 
para a libertação imediata dos 
detidos de forma arbitrária e 
uma investigação de alegadas 
violações”, referiu o organis-
mo internacional que vela pelos 
direitos humanos no mundo e 
que pode rever cada vez mais 
em baixa o posicionamento do 
País no ranking global.

Depois de pedir uma inves-
tigação rápida e parcial sobre 
o modus operandi da polícia 
durante cortejo fúnebre de 
Azagaia, a Human Rights Wa-
tch (HRW) veio a terreiro no-
vamente repudiar a postura das 
autoridades da lei e ordem, ten-

Moçambique nas bocas do mundo devido ao boicote da marcha 
em homenagem ao Azagaia

Várias organizações, incluindo a ONU, pedem investigação das violações da PRM

DESTAQUE

Evidências

Marcha: João Feijó diz que Governo teme “Primavera Árabe”
A violência usada pela polícia para travar as marchas organizadas 

em homenagem ao 'rapper' Azagaia mostra que a Frelimo, partido 
no poder, tem "medo de uma Primavera Árabe" no País. “Tem medo 
que aqueles movimentos lá de cima, que aconteceram no Magrebe, 
possam descer para esta zona subsaariana", afirmou João Feijó, in-
vestigador do Observatório do Meio Rural (OMR).
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do referido que vai ser levada a 
cabo uma investigação sobre as 
detenções arbitrárias e alegadas 
violações dos direitos humanos.

Por seu turno, a Amnistia 
Internacional (AI) criticou a 
repressão das marchas em vá-
rias cidades de Moçambique e 
denunciou as detenções arbitrá-
rias, o uso de gás lacrimogéneo 
e a agressão brutal a manifes-
tantes pacíficos, descrevendo 
como uma violação do direito à 
liberdade de reunião.

A organização de defesa dos 
direitos humanos afirma que as 
acções da Polícia constituem 
"um padrão perturbador de 
tácticas imprudentes e ilegais 
contra as pessoas durante os 
protestos".

“A resposta dura da polícia 
moçambicana a estas manifes-
tações pacíficas, incluindo es-
pancar os manifestantes com 
bastões, causando-lhes feri-
mentos, é um acto ultrajante 
de policiamento infeliz contra 
estes manifestantes indefesos", 
diz o diretor adjunto da AI 
para a África Oriental e Austral, 

Emerlynn Gil, sublinhando que 
não há "dúvida de que a polícia 
pretendia reprimir as manifesta-
ções, com a intenção de menos-
prezar o legado de Azagaia em 
Moçambique".

Destaque na imprensa 
internacional pelos 

piores motivos

O excesso de zelo na ac-
tuação da Polícia da República 
de Moçambique foi destacado 
em alguns órgãos prestigiados 
a nível internacional. A CNN 
Portugal esteve atenta a marcha 
e no seu artigo sublinhou que 
“policia dispersa marchas críti-
cas do poder: jovens são espan-
cados em Maputo e na Beira”. 

“Moçambique acordou este 
sábado em alvoroço, com ma-
nifestações nas principais cida-
des. Jovens que procuravam ho-
menagear um músico crítico do 
poder envolveram-se em distúr-
bios com a polícia de choque. 
Há feridos e detidos, bem como 
cenas de grande violência, que 
estão a revoltar a opinião públi-

ca moçambicana”, lê-se no ar-
tigo publicado no site da CNN 
Portugal.

Ainda em Portugal, o Jornal 
de Notícias e a plataforma No-
tícias ao Minuto destacam a re-
preensão da marcha pacifica em 
homenagem ao Azagaia. Se por 
um lado, o Jornal de Notícias 
sublinha que “polícia usa gás 
lacrimogêneo contra marcha 
pacifica em Moçambique”, por 
outro, o artigo publicado Noti-
cias ao Minuto tem como título 
“repreensão policial prova que 
a constituição não funciona em 
Moçambique.

O Aljazeera escreveu que 
“Moçambique pediu à polícia 
que usasse gás lacrimogéneo no 
funeral de Azagaia”, referindo 
que um grupo de direitos hu-
manos instou as autoridades em 
Moçambique a investigar o su-
posto uso de gás lacrimogêneo 
pelas forças policiais durante o 
funeral de um rapper popular 
conhecido por sua postura crí-
tica contra o Governo.

A Voz de América (VOA) 
destacou que “Polícia moçam-
bicana reprime marchas de ho-
menagem ao Azagaia em várias 
cidades”, lembrando que “a 
Avenida Eduardo Mondlane 
devia ter sido o ponto de en-
contro de centenas de pessoas, 
que marchariam pela avenida 
Karl Max até a Praça da Inde-
pendência, mas todos os aces-
sos foram bloqueados pela 
PRM”.

Por sua vez, a RFI apontou 
no seu artigo que a “autorida-
des moçambicanas inviabilizam 
a marcha de homenagem a Aza-
gaia”, tendo ainda referido que 
a polícia usou gás lacrimogêneo 
para dispersar os manifestantes.
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DESTAQUE

Reginaldo Tchambule e Duarte Sitoe

“Só não comem por causa dos seus hábitos alimentares” – atira super-ministro 
Celso Correia insiste que os moçambicanos “conseguem” três refeições por dia

Desculpas do ministro deixam o próprio FDC perplexo 

“Há muito que fazer para os moçambicanos terem três refeições ao dia”
Reagindo ao relatório denominado "Resultado da Ava-

liação da Segurança Alimentar Pós-Colheita 2022”, tornado 
público pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, o pesquisador João Mosca advertiu 
que ainda há muito por fazer para garantir uma alimentação 
adequada para toda a população.

Sala repleta. Homens e Mulheres, desde adolescentes a adultos, entre 
esclarecidos e até camponeses. Um ministro vestindo a sua típica camisa 
verde militar que virou seu principal adereço quando vai confirmar vitórias 
nas suas campanhas de média. Chama atenção a arrumação da sala, com 
uma plateia composta por insuspeitos analistas, jornalistas e políticos softs 

na parte frontal do auditório da Arena 3D na Catembe. Parece uma plateia combinada à 
moda da Gestapo nos tempos áureos da propaganda de Hitler, mas surpresas estavam 
para o fim. Não demora, o ministro Celso Correia coloca-se à frente e lê o relatório. Os 
números são claros. Nada que confirme de forma explícita as três refeições por dia. O 
Estudo fala de cerca de 90% da população moçambicana teve uma dieta aceitável para 
satisfazer as suas necessidades diárias de energia no período pós-colheita, ou seja, 
o suficiente para se manterem em pé. Mas não pára por aí. É esclarecedor, somente 
16.026.000 de pessoas é que se encontram em situação clara de Segurança Alimentar, o 
que corresponde a cerca de 53 porcento da população moçambicana. A dúvida sobre as 
três refeições paira depois da apresentação do estudo, mas o ministro mostra-se pronto 
com trocadilhos como veremos a seguir.

Na passada quarta-feira 
à saída da Arena 3D na Ka-
-Tembe, o ministro da Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural era dos mais leves e fe-
lizes homens no País. Não era 
para menos. Afinal, acabava 
de “driblar” um auditório e 
humilhar, com direito a um 
insólito pedido de desculpas, 
a uma das mais reputadas or-
ganizações da Sociedade Ci-
vil no País, a Fundação para 
o Desenvolvimento da Co-
munidade (FDC).

Arrancou aplausos e “vu-
vuzeladas” numa plateia 
montada à sua imagem, mes-
mo quando não se dignasse 

a responder as perguntas da 
plateia e simplesmente se 
socorresse do humor e iro-
nia para “fugir” com alguma 
mestria.

Na apresentação do Estu-
do, começou por apresentar 
a metodologia usada para a 
produção do Relatório de 
Segurança Alimentar no País 
e em dezenas de países no 
mundo. Chama-se IPC, um 
instrumento que usa um con-
junto de ferramentas e pro-
cedimentos para classificar a 
gravidade e as características 
de crises alimentares e de 
nutrição agudas, bem como 
a insegurança alimentar cró-

nica, com base em padrões 
internacionais.

A metodologia, segundo 
o ministro, classifica a Inse-
gurança Alimentar Aguda 
(InSAA) em 5 fases. Sendo 
que na FASE 1 as pessoas 
conseguem satisfazer as ne-
cessidades essenciais alimen-
tares e não alimentares sem 
recorrer a estratégias atípicas 
e insustentáveis. Na FASE 
2, considerada de stress, os 
agregados familiares têm um 
consumo alimentar mínimo 
adequado, mas não dispõe de 
meios para responder a algu-
mas despesas essenciais.

Já na FASE 3, considera-

Apenas 16 milhões (53%) dos moçambicanos estão em 
situação de segurança alimentar

Estudo sobre Segurança alimentar diz que 90% conseguem comer para se manterem em pé

da de crise, as pessoas pas-
sam por faltas de consumo 
alimentar demonstradas por 
desnutrição aguda elevada ou 
acima do normal. Na FASE 
4, de emergência, as pessoas 
passam períodos longos de 
falta de consumo de alimen-
tos demonstrados por uma 
desnutrição aguda muito ele-
vada e excesso de mortalida-
de. Por seu turno. Na FASE 
5, considerada catástrofe, as 
pessoas sofrem uma falta ex-
trema de alimentos e/ou de 
outras necessidades básicas, 
mesmo após utilizarem todas 
as estratégias de resposta a 
crises.

Ainda na metodologia, 
Celso Correia apresentou 
o dado que viria a mudar o 
rumo do debate. Afinal, os 
dados apresentados pelo Es-
tudo foram colhidos duran-
te o período pós-colheita, 
abrangendo uma amostra de 
12.890 agregados familia-
res, ou seja, correspondente 
a menos de um porcento da 
população moçambicana. 
Este aspecto foi problema-
tizado durante a discussão 
pelo deputado Venâncio 
Mondlane.

Apenas 53 porcento dos 
moçambicanos estão em 

segurança alimentar

Durante a apresentação 
do estudo sobre a seguran-
ça alimentar em Moçambi-
que, a maior expectativa dos 
moçambicanos era perceber 
de que forma se encaixam 
as três refeições no Estudo. 
Para a surpresa de todos, em 
nenhuma linha o Estudo fei-
to pelo Secretariado Técnico 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SETSAN) em 
parceria com parceiros inter-
nacionais, há referência das 
três refeições por dia.

“No período em análise, 
não houve registo de pes-
soas no nível 5 (catástrofe/

fome). Cerca de 958.600 pes-
soas encontram-se no nível 
4 (emergência) e necessitam 
de assistência alimentar”, 
anuncia a boa nova o minis-
tro Celso Correia, para de-
pois aprofundar que, afinal, 
“2.188.000 pessoas em Situa-
ção de Crise, na dita FASE 3, 
enquanto 12.974.000 pessoas 
estão em Situação de Stress 
na FASE 2”.

Mas a maior surpresa de 
todos ainda estava por vir. 
Afinal, somente “16.026.000 
pessoas estão numa situação 
de Segurança Alimentar, o 
que corresponde a FASE 1”. 
Contas feitas pelo Evidên-
cias, mostram que são cerca 
de 53 porcento as pessoas 
em situação alimentar consi-
derada segura.

Em relação aos 90% apre-
sentados em Roma pelo mi-
nistro, mais um dado curio-
so. O estudo fala somente de 
“cerca de 90% da população 
moçambicana teve uma die-
ta aceitável para satisfazer 
as suas necessidades diárias 
de energia no período pós-
-colheita", ou seja, tiveram o 
que comer, pelo menos, para 
se manterem de pé.

“Em Moçambique, 38% 
da população consegue sa-
tisfazer as suas necessidades 
alimentares mínimas, mas 
tem de recorrer a estratégias 
de sobrevivência para suprir 
as suas necessidades não ali-
mentares (stress). Enquanto 
isso, cerca de 10% da popu-
lação moçambicana analisada 
está em insegurança alimen-
tar aguda em níveis de crise e 
emergência”, disse o ministro 
acrescentando que “no pe-
ríodo em análise, registou-se 
uma redução na proporção 
de pessoas que enfrentaram 
níveis de insegurança alimen-
tar aguda (IPC3 ou superior) 
de 13% em 2022 para 10% 
em 2023”.

Continua na pag  05
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A pergunta com mais insistência 
na sala, feita sobretudo por alguns in-
suspeitos, foi sobre as suas declarações 
à margem do encontro que manteve 
com o director-geral da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) em que declarou 
que 90% dos moçambicanos tem três 
refeições por dia. 

Respondendo, muitas vezes recor-
rendo ao humor, trocadilhos e ironia, 
o governante mudou o discurso. Disse 
que “não disse que os moçambicanos 
tem três refeições, mas sim que con-
seguem, só não comem três vezes por 
dia por causa dos seus hábitos alimen-
tares”. 

“Há muita gente que não tem, ti-
vemos um deputado na Assembleia da 
República que sabemos que tem bom 
rendimento, mas não tem. Aqui na sala 
muitos tem rendimento para três refei-
ções, mas não tem por causa dos seus 
hábitos alimentares e sua dieta, sendo 
que muitos não usam o que tem. É por 
isso que na afirmação a gente acres-
centou melhorar a sua dieta e ter mais 
estabilidade porque 40% não tem esta-
bilidade, 50% tem”, disse o ministro, 
para depois dizer que pensou em pedir 
desculpas, mas foi aconselhado a não 
fazê-lo porque isso iria virar um lema.

O governante não tem dúvidas de 
que Moçambique está num bom cami-
nho e deve ser corajoso para alcançar a 
independência alimentar,

“Acho que estamos no caminho no 
caminho certo no que diz respeito à 
segurança alimentar, acho que estamos 
no caminho certo porque não temos 
todo o problema resolvido. De longe 
temos muito que fazer, mas quando 
todos indicadores começam a indicar 
o caminho, nós estamos no caminho 
certo. A nossa independência alimentar 
vai precisar de coragem”, referiu para 
depois deixar uma bicada ao ocidente.

“Você moçambicano não tem capa-
cidade de gerir o seu próprio dinheiro. 
Ficaste 45 sem ter receitas, mas quando 

chegam as receitas já és corrupto. Ti-
veram 500 para cometer os seus erros, 
mas quando chega a nossa vez querem 
gerir até o nosso próprio dinheiro”, 
atacou.

“Não contem comigo para 
perpetuar a indústria da fome e 

da pobreza”

Mostrando não ter engolido a seco 
a reacção da sociedade civil às suas 
declarações em Roma sobre as três re-
feições, Celso Correia saiu em contra-
-ataque referindo que o FDC pretende 
projectar um País de miséria para mo-
bilizar recursos. No momento de gran-
de calor, rematou “não contem comigo 
para perpetuar a indústria da fome e da 
pobreza”.

No entender do ministro, o FDC 
fez uma crítica técnica e juízo do valor, 
adiantando que a mesma equivocou-se 
quando falou dos dados da desnutrição 
crónica, uma vez que falou de 42,3 ao 
invés dos 38%, tornados públicos pela 
IOF, ou seja, o FDC comparou dados 
da pobreza e dados alimentares.

“É muito difícil comparar. Não 
aconselhamos a comprar dados da po-
breza e dados alimentares. Não quero 
dizer que não tenha ligação, mas, por 
exemplo, no estudo de 2013 em Mo-
çambique tínhamos indicação de 23% 
da população que estava em segurança 
alimentar crónica, mas os dados da po-
breza indicavam 53 ou 54% da pobreza 
e depois não descreve que tipo de po-
breza que está a falar porque existe po-
breza alimentar que é esta que estamos 
a falar, existe pobreza de rendimento e 
existe pobreza multidimensional e cada 
pobreza tem a sua definição”, explicou.

O Fundo para o Desenvolvimen-
to da Comunidade apoiou-se nos da-
dos avançados pela IOF 2019/20, que 
apontam que o grosso dos moçambi-
canos gasta cerca de 56,5 meticais por 
dia, e na situação do terrorismo na pro-
víncia de Cabo Delgado para concluir 
que é impossível 90% dos moçambica-
nos conseguir três refeições por dia. O 
super – ministro do Governo de Filipe 
Nyusi justificou que o grosso dos mo-
çambicanos consome o que produz e 
jurou de pês juntos que nunca lançou 
um programa denominado “Fome 
Zero”.

“A maior parte da população não 
usa rendimento para se alimentar, usa 
o que produz. Em Moçambique, pelo 
menos o meu ministério de tutela, não 
lançou nenhum programa Fome Zero. 
A Fome Zero é um indicador da ODS. 
Portanto, os programas que nós lança-
mos, lançamos um plano estratégico e 
temos um programa de integração da 
agricultura familiar e cadeias de valor, 
não tem nenhum programa denomina-
do Fome Zero”, rebateu.

Ainda no contra – ataque, o gover-

nante acusou a FDC de vender “uma 
narrativa de que provavelmente que 
o ministro não tem sensibilidade dos 
problemas reais do País e que está in-
diferente ao sofrimento que das pes-
soas”, tendo igualmente considerado 
que a mesma induziu um debate que 
criou alguns problemas.

Numa outra abordagem, o ministro 
da Agricultura de Desenvolvimento re-
feriu que as organizações da sociedade 
estão a par dos programas que estão a 
ser implementados no sector da agri-
culta, advertindo que Moçambique não 
pode continuar a ser laboratório de ex-
periências.

Embora esta questão tenha domi-
nado o debate, houve outras questões 
sobre o estágio da agricultura no País, 
a segurança alimentar, entre outras 
contudo, o ministro procurou sempre 
esquivar, muitas vezes ironizando e 
ou usando o humor. Pelo meio uma e 
outra intervenção de algumas pessoas, 
incluindo da oposição, para saudar o 
ministro e por vezes vincando a fiabi-
lidade dos números, o que levou a des-
confiança de que podia se tratar de uma 
plateia meticulosamente montada para 
fazer sala para o ministro. 

De resto, o momento mais hilá-
rio estava por vir. O representante do 
FDC tornou-se objecto de gozação 
da sala, depois de pedir “desculpas 
ao ministro Celso Correia se se sentiu 
ofendido”. Antes havia reconhecido 
que o FDC pode não ter sido feliz na 
sua abordagem sob ponto de vista de 
abordagem usada na sua carta. Evi-
dências sabe que a posição daquele 
representante não é consensual e nem 
sequer caiu bem dentro da organização 
dirigida por Graça Machel.

“… conseguem três refeições, só não comem por causa dos hábitos alimentares”

Marko Marine conclui entrega de barcos a FADM 
Na qualidade de Comandante em Chefe das Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique (FADM), o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, inspecionou, na última semana, no Quartel dos Fuzi-
leiros Navais as novas embarcações que foram entregues pela fabri-
cante sul-africano de barcos Mako Marine. As embarcações foram 
adquiridas para substituir as antigas e danificadas.

Continuação da pag  04



76 21 DE MARÇO DE 2023 21 DE MARÇO DE 2023

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

INGD necessita de 105 milhões de euros para as 
vítimas do Freddy

O vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD), Gabriel Monteiro, diz que a instituição 
precisa de 7,2 mil milhões de meticais correspondentes a mais de 105 
milhões de euros para apoiar as vítimas do ciclone tropical e outras 
pessoas desalojadas devido à época das chuvas, que deverá prolongar-se 
até finais de Março ou princípios de Abril deste ano.

Governo procura silenciar sociedade civil

O Presidente da República 
decidiu dar continuidade ao 
repto lançado por Celso Cor-
reia, durante uma reunião de 
capacitação do Comité de Ve-
rificação da Frelimo, em que 
se mostrou constrangido com 
a actuação das organizações da 
sociedade civil.

Segundo o famigerado “Em-
pregado do Povo”, há organi-
zações que trabalham a todo 
custo para minar a liderança da 

Frelimo e do actual Governo, 
tendo apelado a união interna 
dos seus militantes.

“Com a liberalização polí-
tica que o País vive e atento a 
outros fenómenos que o País 
vive, a actuação de determina-
das forças e organizações que, 
sob a capa de apoiar as comu-
nidades, procura minar a posi-
ção da Frelimo e do Governo”, 
atacou para depois falar de su-
postos adversários.

“Tal como no passado, os 
nossos adversários têm como 
alvo principal destruir a uni-
dade e a disciplina do nosso 
partido. O Tribalismo, o re-
gionalismo e outras formas de 
discriminação são algumas for-
mas que alguns elementos de 
dentro ou de fora usam ou, por 
vezes, invocam para encobrir a 
ambição por poder ou para sa-
tisfação de interesses pessoais e 
de grupos”.

Nyusi trata sociedade civil como instrumentos de adversários da Frelimo

SOCIEDADE

Numa altura em que se aguarda pela discussão 
e aprovação, em sede da Assembleia da Re-
pública, da polémica da nova Lei das Orga-
nizações sem Fins Lucrativos, vista nalguns 
círculos como uma tentativa do Governo – 

proponente – de controlar a actividade das ONG’s. O Execu-
tivo de Filipe Nyusi vai deixando clara a sua má relação com a 
crítica e o desconforto em relação ao papel da sociedade civil. 
Na última semana, em dois momentos distintos, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi e o ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento, Celso Correia deixaram um ataque velado 
à sociedade civil. Celso Correia foi quem abriu as hostilidades 
durante a apresentação do estudo sobre a segurança alimentar 
em que, para além de humilhar a Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade (FDC), aproveitou um evento partidá-
rio para acusar as organizações de pretenderem minar a lide-
rança da Frelimo e do Governo.

Começa a ficar indisfar-
çável o incómodo do Go-
verno em relação ao papel 
fiscalizador da sociedade 
civil. Na última semana, os 
dois principais membros 
do Governo e do partido 
no poder em termos de in-
fluência deixaram claro que 

já não suportam as interpe-
lações de vária ordem apre-
sentadas pelas ONG’s.

Isso acontece numa altu-
ra em que organizações da 
sociedade civil, espalhadas 
de Rovuma ao Maputo e 
do Zumbo ao Índico, uni-
ram as vozes para mostrar 
o seu descontentamento 
com a nova proposta de Lei 
das Organizações sem Fins 
Lucrativos, instrumento 
aprovado pelo Conselho de 
Ministros e já submetido à 

Assembleia da República. 
Apontam que o Governo 
pretende controlar as suas 
actividades e denunciam al-
guns artigos inconstitucio-
nais e que violam o direito 
nacional e internacional.

Parece que o proponen-
te, ou seja, o Executivo 

não ficou feliz com a união 
demonstrada pelas organi-
zações da sociedade civil 
e a ideia de silencia-la veio 
mais uma vez à baila, quan-
do o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi e seu super 
– ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, na mesma 
semana criticaram o modus 
operandi das organizações 
da sociedade civil.

As interpelações de Fi-
lipe Nyusi vem dar ainda 

Duarte Sitoe 

mais azo a ideia de que o 
Governo procura a todo o 
custo combater o trabalho 
da sociedade civil.

Foi Celso Correia quem 
deu o pontapé de saída dos 
ataques à margem da apre-
sentação dos resultados da 
segurança alimentar. O ti-
tular do pelouro da Agri-
cultura e Desenvolvimen-
to Rural mostrou que não 
engoliu a seco a reacção do 
Fundo para o Desenvol-
vimento da Comunidade 
(FDC) sobre as declarações 
que dão conta de que 90% 
dos moçambicanos conse-
gue ter três refeições por 
dia.

Celso Correia aproveitou 
o diferendo com a Funda-
ção para o Desenvolvimen-
to da Comunidade (FDC) 
para lançar “granadas e gás 

lacrimogéneo” à toda so-
ciedade civil, tendo decla-
rado que a mesma promove 
a imagem de um Moçambi-
que miserável além frontei-
ras para conseguir apoio fi-
nanceiro que por final não 
chega às mãos do povo.

“Estamos a projectar um 
país de miséria para mo-
bilizar recursos que 30% 
vai ao gabinete e 70% não 
chega as tais pessoas. Em 
Moçambique, morre-se de 
fome, somos um povo mi-
serável é assim que está a 
funcionar. Bilhões de dó-
lares para ciclos de apoio e 
depois não tem sequência, 
é dar alimento e depois não 
sabemos como a família 
fica. Não contem comigo 
para perpetuar a indústria 
da pobreza e da miséria”, 
atirou Celso Correia.

Nyusi e Celso Correia atacam organizações da sociedade civil
PR diz que há organizações que querem destruir a Frelimo 
Celso Correia culpa as ONG pela perpetuação da pobreza 

Foi Celso Correia 
quem deu o pontapé 
de saída dos 
ataques à margem 
da apresentação 
dos resultados da 
segurança alimentar. 
O titular do pelouro 
da Agricultura e 
Desenvolvimento 
Rural mostrou 
que não engoliu 
a seco a reacção 
do Fundo para o 
Desenvolvimento 
da Comunidade 
(FDC) sobre as 
declarações que dão 
conta de que 90% 
dos moçambicanos 
consegue ter três 
refeições por dia.
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Fenómeno Azagaia: Um barómetro 
que hasteou a impopularidade 

do Executivo
Estamos perante a uma exposição 

de um regime desgastado e em de-
sespero. É o que se pode concluir do 
medo que o Governo tem das mas-
sas, primeiro quando o cortejo fú-
nebre de Azagaia foi desviado e, no 
ponto mais alto, quando a polícia re-
correu a violência para reprimir uma 
manifestação pacífica. Este medo é 
um indicador da consciência da pró-
pria incapacidade de uma governa-
ção que satisfaça a colectividade. O 
Executivo tem a consciência da insa-
tisfação social acumulada e teme que 
esta exploda e incendeie o barril de 
pólvora que serve de assento ao ac-
tual Executivo.   

A resposta à manifestação não 
expôs apenas a musculatura do Go-
verno para com os fracos, mas veio 
legitimar o que já se sabe: o recur-
so à força para impor uma aceitação 
que afinal já não existe. Esta força é 
o poder castrense que, por disciplina, 
deve obedecer as ordens hierárquicas 
sem questionar. É aqui onde o Go-
verno se esconde e qualquer um pas-
sa a emitir ordens superiores sem dar 
a cara, cabendo à polícia (medíocre 
que é quando são ordens de cima) 
uma obediência cega. Três dias de-
pois não se sabe quem afinal deu a 
ordem à polícia para reprimir a ma-
nifestação e muito menos o porquê.

Essas acções vão projectando a 
gasta imagem de Moçambique na 
arena internacional, com adjectivos 
inaceitáveis e relatórios que nos con-
solidam como um Estado autoritário 
e criminoso. Infelizmente, este pode 
vir a ser o maior legado de Nyusi e 
seu instável Governo.

Ademais, a divergência entre o po-
der Local (nos casos onde são edis 
da Frelimo) e o Central, depois de 
a própria Frelimo ter nos habituado 
um alinhamento e desrespeito a cul-
tura de separação de poderes, mostra 
um problema de ditadura própria de 
quem tem poder. Um problema já 
manifesto até dentro do grupo que 
o elegeu, constituindo um problema 

de fundo para a própria Frelimo. Ou 
seja, o Executivo de Nyusi não cons-
titui apenas um problema aos Mo-
çambicanos ou a projeção de Mo-
çambique no mundo, mas à própria 
Frelimo. Surge essa interpretação 
pelo facto de os municípios terem 
autorizado a manifestação e meia 
volta ter o governo central reprimi-
do a mesma.

Para o cúmulo da desgraça dos 
moçambicanos, a acção da polícia 
veio a ser combinada com a propa-
gação de notícias falsas, orientadas 
para desacreditar as organizações 
da sociedade civil e seus dirigentes. 
Não se pode olhar para estas compa-
nhas em curso de forma isolada, é o 
Executivo a jogar sujo. Isto inclui a 
posição tomada pela família Azagaia, 
depois de a mesma ter sido vítima da 
intimidação da polícia durante o cor-
tejo fúnebre.

Os fakenews promovidas pelos 
grupos de choques nas redes sociais 
e nalguma imprensa estão orientados 
para colocar em causa a dignidade e 
integridade dos dirigentes de orga-
nizações da sociedade civil. Resulta 
em claro e cristalino do medo. Este 
medo foi confessado pelo Presidente 
da Frelimo, Filipe Nyusi, numa reu-
nião na cidade da Matola, do órgão 
disciplinar da Frelimo, a Comissão 
de Verificação, ao afirmar que algu-
mas organizações da sociedade ci-
vil do País querem destruir a Freli-
mo. Nyusi chegou a afirmar que há 
“intrusos” no partido que querem 
enfraquecê-lo e arrastar o seu nome 
para a lama, ou seja, ele vê inimigos 
em tudo que é lado. Até reivindica-
ções sociais são confundidos com 
tentativas de golpe de Governo.

O ataque a organizações da socie-
dade civil pode estar relacionado ao 
facto de serem os que conseguem 
mobilizar neste momento as massas 
para reivindicar causas sociais, en-
quanto a oposição parlamentar, dor-
me no seu profundo sono. É caso 
para dizer em viva voz: Azagaia vive!
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SOCIEDADE Terroristas matam e ferem na aldeia de Mitope
Em menos de duas semanas, os terroristas protagonizaram dois ataques 

na aldeia de Mitope, localidade de Awasse, Posto administrativo de Mbau, 
distrito de Mocímboa da Praia. A última incursão dos terroristas teve lugar 
na terça- feira, 14 de Março, sendo que, para além de rastro de destruição, 
fez dois mortos e um ferido. Segundo fontes do Evidências, as duas pessoas 
que tombaram em combate são membros da Força Local.

Com os olhos fincados no recenseamento 
eleitoral a se realizar em todas autarquias a 
nível nacional, entre 20 de Abril a 3 de Junho, o 
Presidente da Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), Dom Carlos Matsinhe reuniu, esta 

segunda-feira, com os partidos políticos aos quais pediu 
colaboração e apresentou algumas das principais inovações 
deste processo, com destaque para a redução do tempo de 
atendimento e melhoria da qualidade do cartão.

O presidente da CNE, 
Carlos Matsinhe apelou esta 
quarta-feira aos partidos polí-
ticos para a colaborarem com 
as instituições de administra-
ção eleitoral em questões or-
ganizacionais para o bom an-
damento dos pleitos eleitorais 
que se avizinham em Outubro 
próximo, cumprindo os prazos 
definidos para as diferentes 
etapas do processo eleitoral, 
mormente na submissão de 
pedidos para credenciação dos 
fiscais, da inscrição para fins 

eleitorais, bem como de candi-
daturas.

“Queremos lembrar que os 
partidos políticos têm um pa-
pel preponderante no processo 
eleitoral, com a sua capacidade 
de mobilizar a população para 
aderir em massa aos postos de 
recenseamento de modo a ga-
rantir a sua inscrição, condição 
indispensável para o exercício 
do direito de votar e de ser 
eleito”, disse.

Mostrando particular preo-
cupação em elevar os níveis de 

CNE anuncia redução do tempo de atendimento e melhoria 
da qualidade do cartão 

Evidências

participação, Carlos Matsinhe 
destacou a melhoria na per-
formance dos equipamentos, 
tendo ficado demonstrada du-
rante o recenseamento Piloto 
Eleitoral a melhoria significa-
tiva na qualidade dos equipa-
mentos. 

“Foi reduzido o tempo de 
atendimento, a qualidade do 
cartão de eleitor também me-
lhorou e esperamos que es-
tes melhoramentos sirvam de 
incentivos para uma maior 
aderência das populações no 
recenseamento eleitoral. Por 

isso, contamos com o vosso 
apoio na disseminação da in-
formação sobre a importância 
de se recensear nos locais do 
funcionamento dos Postos de 
Recenseamento Eleitoral, dos 
horários de funcionamento”, 
disse.

De referir que o equipa-
mento já está em todas as pro-
víncias exceptuando-se Cabo 
Delgado e Niassa por causa da 
estrada que não permitiu que 
os camiões atravessassem, mas 
de acordo com a CNE, já há 
outros camiões a caminho das 
duas províncias.

Importa referir que o repre-
sentante do CNE garantiu es-
tar assegurado um orçamento 
de 36,323,125,00 MT (trinta e 
seis milhões, trezentos vinte e 
três, cento e vinte e cinco meti-
cais) para o processo de recen-
seamento piloto nas províncias 
de Maputo, Manica e Nampula.  

Recenseamento Eleitoral

Gestão do património do Estado no INSS está em reflexão 
esta semana

Quadros do INSS, totalizando 60, ligados 
às áreas financeira, administrativa e 
de cadastro, provenientes de todas 
as províncias e dos serviços centrais, 
estão a ser capacitados em matérias de 

aperfeiçoamento de mecanismos e procedimentos de 
inventariação, avaliação, reavaliação e abate de bens 
patrimoniais do Estado.

A formação que arrancou 
na manhã desde Segunda-feira, 
na localidade turística da Ponta 
D’Ouro, distrito de Matutuine, 
província de Maputo, com o 
término previsto para Quinta-
-feira próxima, enquadra-se 
nas acções de modernização 
do Sistema de Segurança Social 
e visa a consciencialização de 
técnicos sobre as normas e os 
procedimentos sobre a matéria, 
a nível do INSS.

O director de Administra-
ção e Finanças do INSS, Jaime 
Custódio Nhavene, discursan-
do na cerimónia de abertura, 
disse que aquela acção formati-
va constitui uma oportunidade 
para a troca de ideias, experiên-

cias e conhecimentos, de modo 
a garantir uma melhor coorde-
nação e domínio das matérias 
por parte dos técnicos benefi-
ciários.

Jaime Nhavene sublinhou 
a necessidade de reconhecer a 
cobertura legal de acções das 
áreas abrangidas, alinhando 
com as normas internacionais, 
face aos desafios que emergem 
das prescrições do Decreto nº 
42/2018, de 24 de Julho, que 
rege sobre a gestão do patri-
mónio do Estado, em contra-
posição com a dinâmica e espe-
cificidade do INSS, que é uma 
instituição dotada de uma per-
sonalidade jurídica, de autono-
mia administrativa e financeira, 

bem como patrimonial própria.
Neste contexto, o director 

de Administração e Finanças 
do INSS considerou funda-

mental que cada um dos bene-
ficiários do curso esteja prepa-
rado para enfrentar os desafios 

referentes à  gestão do patrimó-
nio do Estado, através de uma 
indução permanente, como 
forma de constituir um veículo 
importante para se atingir este 
desiderato, elevando o nível de 
satisfação da instituição.

A capacitação, tal como as 
outras, enquadra-se na estra-
tégia da instituição, sobretu-
do num esforço da respectiva 

direcção-geral, que consiste 
em ministrar cursos de capa-
citação aos seus funcionários, 
com o objectivo de melhorar 
a prestação de serviços, ten-
do como destaque o domínio 
das normas e a padronização 
de procedimentos em todas as 
unidades orgânicas do INSS, 
neste caso nas três áreas atrás 
referenciadas.

Jaime Nhavene 
sublinhou a 
necessidade de 
reconhecer a 
cobertura legal 
de acções das 
áreas abrangidas, 
alinhando com 
as normas 
internacionais, 
face aos desafios 
que emergem das 
prescrições do 
Decreto nº 42/2018, 
de 24 de Julho...
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POLÍTICAPNUD vai formar magistrados no contexto e preparação para as eleições 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

tornou público que, no contexto da preparação das eleições autárquicas 
de Outubro próximo, um total de 700 magistrados judiciais e do Minis-
tério Público vão beneficiar de formação sobre justiça eleitoral. Com 
esta formação, a PNUD pretende que os juízes e magistrados estejam a 
par das ferramentas e mecanismos legais para resolução de litígios elei-
torais, frequentes em todas as votações em Moçambique.

Pelo menos quatro deputados da bancada parlamentar 
do partido Frelimo podem estar ou ter se mantido 
em situação irregular na Assembleia da República na 
presente legislatura. Trata-se de Paulino Lenço, Daniel 
Matavel, Luciano de Castro e um outro cujo nome 

ocultamos por não estar clara sua situação uma vez que tem destacado 
alguém em sua representação, que deviam ter perdido mandato por 
acumulação de faltas. A denúncia foi feita, há cerca de três semanas, 
pelo deputado da Renamo, António Muchanga, durante a sessão à 
porta fechada que discutiu o relatório da Comissão de Inquérito. 
Entretanto, a Presidente da Assembleia da República ainda não se 
pronunciou sobre a situação dos referidos deputados. Contactada 
pelo Evidências, alegou indisponibilidade devido a agenda.

Há deputados que podem estar a 
roubar aos moçambicanos. Recebem 
mensalmente ordenados chorudos, 
regalias, imunidade e no fim do exer-
cício vão fixar subsídios e reforma 
sem sequer colocarem os pés de for-
ma regular na casa do povo. O caso 
envolve deputados da Frelimo no ac-
tivo e outros que suspenderam seus 
mandatos recentemente depois de 
acumularem faltas suficientes para 
perderem os respectivos mandatos.

Segundo apurou o Evidências, 
a situação foi despoletada recente-

mente, durante a apresentação do 
relatório da CPI, quando nos pontos 
prévios, a Presidente da Assembleia 
da República, Esperança Bias apre-
sentou um novo deputado em subs-
tituição de Paulino Lenço, acabado 
de renunciar.

Sucede porém que Paulino Len-
ço, actual primeiro secretário da 
Frelimo na Zambézia, por causa das 
suas funções há mais de um ano que 
não participava em sessões do par-
lamento, o que concorria, há muito 
tempo, para a sua perda de mandato 

Paulino Lenço e mais deputados deviam ter perdido 
mandato por acumulação de faltas

Evidências

Há deputados da Frelimo que estão a roubar o povo

por excesso de faltas.
É que a alínea b) do n.1 do arti-

go 8 do Estatuto do Deputado diz 
que “quem falta sem justificação por 
mais de 15 dias perde o mandato”. 
Paulino Lenço extrapolou largamen-
te o limite de faltas, mas mesmo as-
sim, não viu o seu mandato cassado. 
Antes pelo contrário. Foi aceite a sua 
renúncia, quando na verdade devia 
ter perdido o seu mandato, como 
consta dos Estatuto.

Tal como Lenço, Daniel Mata-
vele, influente membro da Frelimo 
em Gaza e Luciano de Castro, actual 
primeiro secretário da Frelimo em 
Nampula, accionaram a cláusula de 
suspensão de mandato muito tempo 
depois de perderem o direito de re-
presentarem o povo por acumulação 
de faltas. Fala-se de períodos acima 
de um ano de ausências e no caso 
dos dois a sua suspensão de man-
dato e consequente substituição foi 
anunciada em Agosto do ano pas-
sado.

O mandato do deputado só pode 
ser suspenso em casos de: doença 
por um período de  superior a sete 
dias; cumprimento de pena de prisão 

efectiva; ausência por um período 
superior a sete dias; e incompatibili-
dades, previstas no artigo 7 do nosso 
Estatuto.

Ademais, se o deputado tiver re-
nunciado o mandato a lei manda que 
o presidente da Assembleia, comu-
nique o Plenário e mande publicar a 
informação no BR - n.3 do artigo 6 
do Estatuto do Deputado, o que in-
dicia alguma protecção aos camara-
das por parte de Esperança Bias para 
salvaguardar interesses meramente 
estomacais.

É que em caso de perda de man-
dato, o deputado perde parte dos 
seus benefícios, incluindo a conta-
gem do tempo para a reforma, entre 
outras regalias. Enquanto a suspen-
são não limita o gozo de nenhum 
direito.

Para António Muchanga “não 
cola a desculpa de pedir renúncia 
do mandato depois de se preencher 
requisitos da perda de mandato. 
Qualquer tentativa de nos enganar, 
vamos exigir a data em que o pedi-
do da eventual renúncia de mandato 
deu entrada na secretaria da Assem-
bleia, para sabermos se já estavam 

preenchidos os requisitos da perda 
de mandato”.

O Evidências procurou ouvir o 
posicionamento da presidente da 
Assembleia da República em relação 
aos deputados faltosos e outros que 
deviam ter perdido mandato, mas 
accionaram a figura de suspensão 
de mandato, mesmo já não preen-
chendo requisitos, no entanto, a sua 
secretária  informou-nos da sua in-
disponibilidade devido a sua agenda 
apertada. Inconformados, nos dirigi-
mos ao gabinete do Secretário-geral 
da Assembleia da República, mas 
este estava ausente. Enquanto aguar-
dávamos pelo secretário-geral, nos 
dirigimos ao gabinete de Recursos 
Humanos onde nos foi direcciona-
do a repartição de mandatos que é 
o sector que lida com os deputados.

Já no local, nos foi informado 
que não se podia “ceder estas infor-
mações sem que o secretário-geral 
desse a devida autorização, devendo 
no entanto redigir uma carta expli-
cando o porquê de estarmos solici-
tando tal explicações, mas não seria 
mais possível fazê-lo hoje porque o 
secretário não estava na instituição”.

PUBLICIDADE
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POLÍTICA Há progressos para tirar o País da lista cinzenta do GAFI
O director dos Serviços Jurídicos, Estudos e Cooperação 

do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GI-
FIM), Paulo Munguambe disse que existe um comité criado 
pelo Governo que tem estado a trabalhar nas recomendações 
e que há progressos assinaláveis nos esforços para tirar o País 
da lista cinzenta.

Guardas prisionais insurgem-se contra 
Director da B.O

No fim da manhã desta segunda-feira, começa-
ram a circular informações em grupos restritos 
sobre um alegado tumulto na cadeia central de 
Maputo, envolvendo os reclusos. No entanto, 
após uma averiguação, Evidências apurou que 

não se tratou de um tumulto na cadeia, apenas uma revolta de 
agentes da guarda prisional. A informação é confirmada pelo 
Serviço Nacional Penitenciário.

 Segundo apurou o Evidên-
cias, os referidos agentes estavam 
a protestar contra a ordem do 
director da cadeia que ordenou a 
retirada do cacifo na caserna onde 
guardam seus haveres, alegando 
que eles guardam lá bebidas.

De uma fonte interna da ca-
deia, apuramos que os agentes es-
tavam a recusar ordens superiores 
e que realmente os cacifos servem 
para esconder bebida, sobretudo 
espirituosa, que depois vendem 
aos reclusos no estabelecimento 
prisional.

Entre as bebidas mais comuns 
e que são introduzidas no recinto 
pelos guardas, consta o Lord Gin 
e outras espirituosas de pequena 
dimensão como tentação.

Evidências contactou o SER-
NAP, através do seu porta-voz, 
Clemente Intasamule,  que come-
çou por negar a existência de qual-
quer tumulto envolvendo reclusos, 
mas assumiu ter havido um desen-
tendimento entre a guarda e a di-
recção, mas se escusou a dar mais 
detalhes por tratar-se de assuntos 
de gestão interna da instituição.

Moçambique que estamos a testemunhar nas ruas das nossas cidades hoje não é o 
que proclamámos às 00 horas de 25 de Junho de 1975
Samito exorta a Frelimo a defender a Constituição Democrática e resgatar os valores 
e princípios tradicionais do partido

Frelimo ganha tempo para seu projecto de 
inviabilização das eleições distritais

A Assembleia da República, agendou, sob propos-
ta da bancada parlamentar da Frelimo, a discus-
são, na especialidade e generalidade, duas pro-
postas de Lei visando acomodar os interesses de 
Filipe Nyusi e seu partido, que querem a todo o 

custo adiar a realização de eleições distritais. Este facto está 
explicito na fundamentação.

A primeira proposta visa a re-
visão pontual da Lei 8/2013, de 
27 de Fevereiro, que estabelece 
o Quadro jurídico para a elei-
ção do Presidente da República 
e dos Deputados da Assembleia 
da República, bem como as elei-
ções provinciais. Basicamente, a 
Frelimo quer reduzir o prazo do 
anúncio de data de eleições de 18 
para 15 meses.

Assim para a eleição do Pre-
sidente da República e dos De-
putados da Assembleia da Repú-
blica, a Frelimo defende a revisão 

do número 1 do artigo 6, sobre 
a marcação da data e realização 
de eleições, passando a ter a se-
guinte redacção: “1.  A marcação 
da data das eleições presidenciais 
e legislativas é feita com ante-
cedência mínima de 15 meses e 
realiza-se até a primeira quinzena 
do mês de Outubro de cada ano 
eleitoral, em data a definir por 
decreto do Presidente da Repú-
blica, sob proposta da Comissão 
Nacional de Eleições”.

No caso do Projecto de Lei 
de Revisão Pontual da Lei n.° 

Evidências

O filho do primeiro presidente de Moçambique, 
Samora Machel Jr., conhecido também 
por Samito, reagiu publicamente sobre a 
repressão da manifestação pela Polícia, 
descrevendo o acto como traição aos valores 

da Frelimo. Samito exorta aos membros da Frelimo a 
"defender a nossa Constituição Democrática e resgatar os 
valores e princípios tradicionais da Frelimo para darmos às 
gerações de hoje e de amanhã um País melhor”.

No sábado passado, o País 
e o mundo testemunharam 
nas ruas das principais cidades 
de Moçambique actos de vio-
lência que Samito descreve de 
injustificável contra cidadãos 
indefesos, perpetrados por 
membros das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), que viola-
ram a definição constitucional 
de Moçambique como Estado 
de Direito Democrático basea-
do no pluralismo de opinião e 
de expressão e que violaram 
também o próprio dever cons-
titucional das Forças de Defesa 
e Segurança de garantir o res-
peito pelo Estado de Direito 

Democrático e a observação 
estrita dos direitos e liberdades 
fundamentais de todos os cida-
dãos.

De acordo com Samito, 
“esta violência de agentes do 
Estado contra os seus cidadãos 
é também uma traição aos va-
lores e dos princípios funda-
mentais do Partido que dirige 
o nosso Estado, uma traição 
às tradições gloriosas da Freli-
mo de defesa dos interesses do 
Povo Moçambicano e uma trai-
ção à Frelimo como o partido 
da paz e do Diálogo”.

Prossegue, adiante, que aci-
ma de tudo é uma traição à so-

Samora Machel Jr. sai em defesa dos moçambicanos
E afirma que a volência da polícia “é também uma traição aos valores” da Frelimo

ciedade. É traição “ às nossas 
mães e pais, tias e tios, avós e 
avôs, irmãs e irmãos que deram 
vida pela Independência Na-
cional para que as filhas e filhos 
desta terra possam, para sem-
pre, viver em Liberdade e para 
que, nas palavras do nosso belo 
Hino Nacional, nenhum tirano 
nos volte a escravizar. O Mo-
çambique que estamos a tes-
temunhar nas ruas das nossas 
cidades hoje não é o Moçam-
bique que proclamámos às 00 
horas de 25 de Junho de 1975”, 
escreve Samora Machel Jr.

Para argumentar sua descri-
ção, ele lembra que o preâm-
bulo dos estatutos da Frelimo 
afirma que as mulheres, ho-
mens e jovens moçambicanos, 
militantes da Frelimo e conti-
nuadores das tradições da ges-
ta do 25 de Junho de 1962, de 
luta pelos interesses do povo 
moçambicano, querem uma 
sociedade estável e próspera, 
em que reine a paz, a demo-
cracia, a igualdade, a justiça so-
cial e o respeito pelos direitos 
universais do ser humano e do 
cidadão.

De acordo com o nosso 
interlocutor, os estatutos do 
partido definem a natureza da 
Frelimo como um partido que 
congrega moçambicanos de to-
das as classes e camadas sociais 
determinados a defender os va-
lores de liberdade, de unidade 
nacional, da paz, de democra-
cia, de igualdade, de solidarie-
dade e de justiça social e como 
o partido do povo que concre-
tiza a sua linha política na base 
das aspirações e sentimentos 
da vontade do povo, sua con-
dição e razão da sua existência.

Os estatutos descrevem 
como princípios fundamentais 
da Frelimo a continuação da 
acção e das tradições gloriosas 
da Frente de Libertação de Li-
bertação de Moçambique, de 
defesa dos interesses do povo 
moçambicano, através de um 
projecto nacional de sociedade 
baseado na defesa dos direitos 
do ser humano e do cidadão 
e nos princípios da cultura de 
paz, por ser a Frelimo o partido 
da paz e do diálogo.

3/2019, de 31 de Maio, que Es-
tabelece o Quadro Jurídico para 
a Eleição da Assembleia Provin-
cial e do Governo da Província, 
a Frelimo quer que seja alterado 
o n.° 2 do artigo 8, passando a 
ter a seguinte redacção: "Artigo 
8 (Marcação da data de eBlei-
ções) 1. (...):  2. A marcação da 
data de eleição referida no nú-
mero 1 do presente artigo é feita 
com antecedência mínima de 15 
meses e realiza-se até a primeira 
quinzena do mês de Outubro de 
cada ano eleitoral”.

Não estão claras as inten-
ções da Frelimo, mas se acredi-
ta que com a redução do tempo 
de convocação das três eleições 
ganha tempo para conseguir le-
var a cabo a reflexão solicitada 
por Filipe Nyusi, mas também 
pode ser uma armadilha para a 
oposição. 
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DIVULGAÇÃO 

Adianta 
ainda que 
Manasse disse 
de viva voz 
que nunca 
irá perdoar 
o camarada 
Lenço e 
também não 
irá descansar 
sem promover 
a sua cessação 
e colocar o 
seu primeiro-
secretário.

A decisão foi por unanimidade a nível da província da Zambézia

Nelson Mucandze

O antigo-secretário para mobilização e 
propaganda do Comité Central da Frelimo, 
o deputado Caifadine Manasse, foi afastado 
do Comité Provincial na Zambézia. É uma 
questão de dias para que também perca 

assento no Comité Central, que apesar de ser um órgão 
autónomo, observa critérios que passam pela qualificação dos 
membros num órgão inferior. O afastamento de Manasse é 
resultado de um processo disciplinar instaurado pelo Comité 
Provincial da Frelimo na Zambézia, através do seu Comité 
de Verificação. No documento, o deputado é acusado de 
falta de sigilo relativamente aos assuntos que dizem respeito 
à vida do partido e seus dirigentes, falta de pagamento de 
quotas no círculo eleitoral, entre outras acusações. A nível da 
província, a decisão foi por unanimidade.

É um fim inglório para Cai-
fadine Manasse, que viu, dentro 
do partido, o poder escorregar-
-lhe entre os dedos, depois de 
ter chegado ao cargo do chefe 
de Mobilização e Propaganda. 
Aqui, ele teria montado uma 
equipa suspeita para o partido 
com mandato de desfilar o ódio 
nas redes sociais. Mas não foi 
isso que precipitou a sua queda, 
que ganhou corpo logo depois 
do XII Congresso da Frelimo. 
Aliás, a queda iniciou bem an-
tes do Congresso, já nas con-
ferências provinciais, Caifadine 
chegou a ter dificuldades para 
se manter no Comité Central e 
entrou por um milagre.

No Congresso veio a con-
firmar-se o seu afastamento do 
secretariado. E princípio deste 
ano, concretamente no dia 23 
de Janeiro de 2023, foi enviada 
ao deputado Manasse a nota de 
culpa, que o acusava de proferir 
palavras injuriosas contra Filipe 
Nyusi, presidente do partido e 
da República, assim como do 
seu respectivo secretário-geral, 
Roque Silva. Seu desentendi-
mento com Roque Silva era 
palpável, mas contra Nyusi 
constituía novidade. 

De acordo com a acusação 
do Comité da Verificação da 
Zambézia, Caifadine Manasse 
referiu que Nyusi está a fazer 
de tudo para viabilizar um su-
posto terceiro mandato, numa 
altura em que se mostra incom-
petente para acabar com o ter-
rorismo, na própria província 
onde se viu nascer.

A nota avançava ainda que 
estas palavras foram proferidas 

no distrito de Alto Molócue, 
aquando da realização das jor-
nadas de fiscalização parla-
mentar, numa ocasião em que 
estavam presentes deputados 
da oposição e quadros do par-
tido ao nível daquele distrito do 
norte da Zambézia.

O documento prossegue 
que, quanto ao Roque Silva, 
Manasse desqualificou a sua fi-
gura. Mas as palavras injuriosas 
foram proferidas contra outros 
colegas. É que, segundo a mes-
ma acusação, Manasse referiu 
ainda, de forma recorrente, 
que Paulino Lenço iria cessar as 
funções de primeiro-secretário 
provincial da Zambézia, por 
este ter impedido a reeleição 
dele a membro do Comité Pro-
vincial, secretário do Comité 
Central e para a sua eleição à 
membro da Comissão Política.

Adianta ainda que Manasse 
disse de viva voz que nunca irá 
perdoar o camarada Lenço e 
também não irá descansar sem 
promover a sua cessação e co-
locar o seu primeiro-secretário.

As intrigas dos camaradas se 
estenderam até ao Parlamento. 
Manasse é acusado pela Co-
missão de Verificação do par-
tido na Zambézia de incitação 
à violência, agitando alguns 
membros do partido para a 
desobediência aos órgãos da 
Frelimo, democraticamente 
eleitos, para além deste ter des-
qualificado as competências 
de Damião José, recente-
mente eleito para membro da 
Comissão Política. A acusação, 
segundo lê-se no documen-
to, refere que Manasse referiu 

Caifadine Manasse corrido do Comité Provincial
Falta a confirmação do seu afastamento no Comité Central

Nyusi enaltece envolvimento da mulher na luta contra o terrorismo
Discursando nas cerimónias centrais dos 50 anos da 

criação da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu en-
volvimento da mulher moçambicana no combate ao terro-
rismo e a sua entrega nos processos de promoção da paz e 
do desenvolvimento.

que a eleição de Damião José 
representava uma baixa para a 
província, visto que é uma fi-
gura muito fraca sem nenhuma 
intervenção pública conhecida 
e que o lugar que este ocupou 
era da sua pertença.

Num outro desenvolvimen-
to, Caifadine Manasse é ainda 
indiciado de ter incriminado os 
colegas Hélder Ernesto Injojo 
(actual primeiro vice-presidente 
da Assembleia da República), 
Damião José, Momade Ar-
naldo Juízo, Sábado Alamo 
Chombe e Deolinda Catarina 
Chochoma no narcotráfico, no 
propalado processo de tráfico 
drogas no Porto de Macuse, na 
província da Zambézia, onde, 
coincidentemente, viu seu pri-
mo detido por estar envolvido 
no trafico.

Diz a nota que Manasse 
acusou Manuel Amílcar de Je-
sus Eliseu e Abdul Latifo Mo-
made Mussa, ambos membros 
do Comité Provincial e direc-
tores provinciais de Género, 
Criança e Acção Social e das 
Alfândegas respectivamente, de 
serem os veículos usados para 
a facilitação do escoamento e 
comercialização da droga, ser-
vindo-se em parte das funções. 

Com estes actos, segundo a 
acusação, o deputado Caifadi-
ne Manasse violou as alíneas 
d) do número 1, c) e d) do 
número 3 do artigo 12 e alínea 

b) do número 2 do artigo 13 
dos Estatutos do Partido e, 
em cumprimento do disposto 
nas alíneas d) e e) do número 
2 do artigo 46, do regulamen-
to dos Estatuto do partido, e 
em cumprimento do número 
2 do Artigo 18 dos Estatu- tos 
do partido, aprovados pelo XII 
congresso.

O documento termina con-
cedendo 15 dias, a contar da 
data da recepção da presente 
nota de acusação ao argui-
do para, querendo, apresen-
tar a sua defesa. Na resposta 
a nota de acusação, Caifadine 
Manasse nega as acusações, 
pediu acareação com os quei-
xosos e a constituição de um 
advogado para o acompanhar 
nas audiências. Contudo, no 
retorno à carta de Manasse, o 
Comité de Verificação diz que 
o procedimento disciplinar re-
sulta da atitude por si manifes-
tada aos deputados do círculo 
eleitoral da Zambézia e outros 
quadros e na sequência de 
várias denúncias remetidas ao 
órgão.

Quanto ao pedido de 
constituição de advogado, a 
Frelimo negou alegando que 
não é prática do partido Fre-
limo que o arguido se faça 
acompanhar por um advogado 
em sede de um inquérito, para 
além de que na história nunca 
se registou uma experiência 

igual, por se tratar de assuntos 
meramente internos. 

Pelas últimas informações 
na posse do Evidências, con-
clui-se que Caifadine Manasse 
não conseguiu provar o contrá-
rio do apurado pela Comissão 
da verificação do partido na-
quela província, dando como 
provado que é uma figura intri-

guista, o que pode ter pesado 
para o seu afastamento do Co-
mité Provincial. 
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CENTRAIS ARC e INATRO pretendem banir práticas anti-concorrenciais
Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) referiu, re-

centemente, que as empresas e associações do sector rodoviário 
devem evitar práticas que consubstanciam concorrência desleal 
e minam um bom ambiente de negócio no mercado nacional. O 
representante da ARC lançou este repto durante o encontro com 
Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO).

Pobres esfomeados com farda e cães raivosos voltaram a perseguir outros pobres esfomeados sem farda

“Não se sabe quem é pior…, o que deu a ordem ou quem a executou” 

“Um pobre esfomeado com farda, com um cão de raça raivoso, a perseguir ou-
tro pobre esfomeado sem farda, para proteger cidadãos sem fardas mas ricos”. 
Vaticinou assim Azagaia numa das suas faixas musicais, longe de pensar que 
assim agiria a Polícia da República de Moçambique numa marcha organizada 
em sua homenagem, apenas uma semana depois do seu desaparecimento fí-

sico. A manhã estava tranquila e aos poucos as pessoas afluíam à Estátua de Eduardo 
Mondlane, na avenida com o mesmo nome na cidade de Maputo, quando os citadinos 
de várias origens e classes sociais que aderiram àquela marcha pacífica foram surpreen-
didos com ordens da Polícia para abandonarem o local porque a marcha, devidamente 
comunicada e com parecer favorável do Conselho Municipal, estava a ser cancelada 
em seguimento de ordens superiores, sem nenhum documento. A partir daí, a Polí-
cia começou a disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo directamente contra os 
manifestantes, causando desmaios e ferimentos graves a muitos cidadãos, incluindo 
dois jovens que ficaram sem um dos olhos. A marcha havia sido convocada em todas 
as capitais provinciais e algumas sedes distritais, mas acabou sendo inviabilizada nos 
mesmos moldes em todo o País, à excepção de Quelimane, onde os agentes da lei e or-
dem acompanharam os manifestantes do início ao fim do seu itinerário sem interferir. A 
actuação da polícia já está a ser alvo de condenação internacional, incluindo da ONU, 
Amnistia Internacional e Human Rights Watch, que pedem uma investigação.

A imagem de uma polí-
cia armada até aos dentes a 
descarregar toda a sua fú-
ria sobre cidadãos inocen-
tes que saíram à rua sim-
plesmente com camisetas, 
dísticos e vozes para gri-
tar “Povo no Poder” pode 
transmitir a ideia de que 
a corporação dirigida por 
Bernadino Rafael é consti-
tuída pelos cidadãos mais 
faustos deste País.

Mas não. Os mesmos 
agentes que de forma fe-
roz combateram a marcha 

em todo o País estão há 
dois meses sem receber os 
seus ordenados, com um 
enquadramento mal para-
do na TSU e retroactivos 
ainda por receber. Deve ser 

por isso que os agentes, em 
cumprimento de supostas 
ordens superiores, descar-
regaram a sua fúria e frus-
tração sobre cidadãos ino-
centes.

Como tal, o que era para 
ser uma marcha em home-
nagem ao rapper Azagaia 
transformou-se num banho 
de sangue, com inúmeros 
relatos de violação dos di-
reitos humanos devido ao 
uso desproporcional de 
força. Houve agentes que 
atiraram de forma delibera-

da contra os elementos da 
marcha causando ferimen-
tos graves, com destaque 
para um jovem que perdeu 
o olho. 

A polícia deliberadamen-

te disparou ao seu belo 
prazer granadas de gás la-
crimogéneo que atingiu 
para além dos elementos da 
marcha, um autocarro de 
transporte de passageiros 
em circulação, vários tran-
seuntes que nada tinham 
haver a marcha, incluindo 
idosos e mulheres grávidas 
que foram prontamente so-
corridos pelos populares.

Enquanto distribuía gás 
lacrimogéneo, a Polícia 
deteve várias pessoas, in-
cluindo algumas que nem 
estavam nas manifestações, 
sendo simbólico o vídeo de 
um jovem já detido e neu-
tralizado a ser violentamen-
te espancado com cassete-
tes e coronhas de armas de 
fogo. 

Até as igrejas não 
escaparam 

Vários jovens foram 
agredidos pela polícia, ou-
tros detidos e muitos atin-
gidos por gás lacrimogéneo 
que os agentes disparavam 
ao seu belo prazer contra 
quem estivesse por perto. 
Situação ainda mais estra-

Polícia descarregou no povo a fúria de dois meses sem salários e falta de retroactivos 

Evidências

Quitéria Guirengane, activis-
ta e uma das que encabeçou a 
marcha em Maputo, disse que 
quando a Polícia chegou na Av. 
Eduardo Mondlane reconheceu 
que a marcha era legal, “porém 
tinham ordens superiores” para 
não deixar que esta aconteça, se 
escusando a revelar o nome por 
detrás da referida ordem.  

Quitéria que é uma activista 
fortemente reconhecida na área 
dos Direitos Humanos lamentou 
a situação e diz não saber quem 
é pior, entre quem deu a ordem e 
quem a executou com violência e 
barbaridade com que se viu.

“Aqueles que deram as ordens 
superiores são os que não dão a 
cara, que dizem que nos dão des-

Em todo o País, a marcha decorria sem sobressaltos até a Polícia vandalizá-la
Polícia cumpriu “ordens superiores” que atropelam a Constituição da República 
Imprensa e Organizações internacionais denunciam violação de Direitos Humanos  

nha é que até mesmo quem 
estava em plena oração dentro 
do edifício da Fundação Aga 
Khan não escapou, pois grana-
das foram lançadas para o seu 
interior.

A Sé Catedral na cidade de 
Maputo também não escapou. 
Um grupo de jovens que se en-
contrava saindo da capela viu 
talvez pela primeira vez uma 
granada de fumaça tóxica den-
tro duma igreja. 

Como resultados prelimi-
nares das acções policiais 22 
pessoas foram detidas, outras 
levadas sem justa causa para as 
esquadras, mas graças a diver-
sos advogados que se dispuse-
ram a ajudar foram libertos. 

Dois jovens foram atingi-
dos brutalmente na face ten-
do perdido um dos olhos. No 
momento, se encontra fora de 
perigo, mas carece de muitos 
cuidados médicos. Na cidade 
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CENTRAISPGR destaca magistrados aos estabelecimentos penitenciários 
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, avan-

çou, à margem da cerimónia de empossamento de 55 magis-
trados do Ministério Público, que serão destacados mais ma-
gistrados para esquadras, postos policiais, comandos da PRM 
e estabelecimentos penitenciários, para garantir o maior con-
trolo da legalidade e defesa dos interesses colectivos. 

Pobres esfomeados com farda e cães raivosos voltaram a perseguir outros pobres esfomeados sem farda

“Não se sabe quem é pior…, o que deu a ordem ou quem a executou” 

pacho positivo, mas, por detrás, 
dizem à polícia, agora vão chutar 
aquela gente. Esta é a prova ine-
quívoca de que na República de 
Moçambique a Constituição não 
funciona. Tragam-nos o rosto 
dessas ordens superiores”, desa-
bafou Quitéria. 

Estas acções fizeram que Qui-
téria Guirengane considere Mo-

çambique “Estado capturado, em 
que há pessoas que pensam que a 
República lhes pertence”.

O caso de Quelimane

A única cidade onde a mar-
cha ocorreu no verdadeiro senti-
do foi na cidade de Quelimane, 
onde o edil Manuel de Araújo 

Em todo o País, a marcha decorria sem sobressaltos até a Polícia vandalizá-la
Polícia cumpriu “ordens superiores” que atropelam a Constituição da República 
Imprensa e Organizações internacionais denunciam violação de Direitos Humanos  

da Beira, houve registo de 10 
detenções.

O analista e um dos organi-
zadores da marcha na Cidade 
da Beira, Wilker Dias, diz não 
ter dúvidas que os cartazes e 
seus dizeres têm razão de ser.

Enquanto os jovens tenta-
vam sobreviver às investidas da 
Polícia estes entoavam canções 
não só do Azagaia como tam-
bém lançaram farpas ao partido 
Frelimo e agentes a seu serviço.

Vários internautas e caras 
conhecidas da sociedade civil 
usaram as redes sociais para 
denunciar o comportamento da 
Polícia e aproveitaram a opor-
tunidade para banir ou simples-
mente “cancelar” os artistas que 
não só se escusaram a estar no 
velório do Azagaia, bem como 
aqueles que habitualmente são 
vistos em palcos dos comícios, 
eventos e campanhas eleitorais 
do partido Frelimo.

participou, empunhando a 
Constituição da República 
de Moçambique e um mega-
fone ao seu dispor, coisa que 
mobilizou vários munícipes, 
incluindo ciclistas de todos 
pontos da cidade.

Como resultado das ac-
ções policiais, a Organização 
das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos tomou 
conhecimento das graves 
violações havidas no dia 18 e 
exigiu que todos detidos fos-
sem libertos e que se inicie 
uma investigação com vista 
a responsabilizar os autores 
desta grosseira mancha que 
Moçambique agora carrega 
na arena internacional, sem 
esquecer que recentemente o 
nosso País tomou um assen-
to no conselho de segurança 
das Nações Unidas.  

O gás lacrimogéneo 
começou cheirar no dia 

do funeral

O nervosismo de alguns 
corredores do Governo e do 
partido no poder começou a 
se manifestar no próprio dia 
do velório de Azagaia, pois 
ninguém acreditava que o 
seu legado pudesse arrastar 
milhares de pessoas a inun-
darem o seu velório desde a 
praça da Independência até 
o Cemitério de Michafutene.

Tudo começou com a bar-
ricada armada pela Polícia 
para impedir a passagem da 
urna que levava o rapper à 
sua última casa pela ponte 
que dá acesso à Avenida Ju-
lius Nherere. Fontes seguras 
relatam que o trajecto que a 
urna ia seguir foi desenhado 
e concebido em coordenação 
com o Conselho Municipal, 
mas, na hora, houve ordens 
superiores para mudar o cur-
so do cortejo fúnebre. 

Nem as súplicas da viúva 

foram suficientes para de-
mover os agentes armados 
até aos dentes e que usou gás 
lacrimogéneo para dispersar 
as pessoas que participavam 
do cortejo fúnebre.

A acção fez manchetes 
de jornais a nível nacional e 
internacional e levou organi-
zações internacionais que ve-
lam pelos direitos humanos a 
exigirem uma investigação às 
autoridades moçambicanas.

Ossufo Momade e Lutero 
Simango criticam atitude 

vergonhosa da Polícia
 na marcha

No dia 18 do corrente mês 
de Março algumas organiza-

ções da sociedade civil orga-
nizaram em todo território 
nacional uma marcha em 
homenagem ao rapper Aza-
gaia. Contudo, na Cidade de 
Maputo a marcha foi invia-
bilizada pelas autoridades da 
lei e ordem que recurso a gás 
lacrimogêneo e balas de bor-
racha dispersou as pessoas 
que se fizeram a rua.

Para Ossufo Momade, a 
atitude da polícia que devia 
proteger o povo, na sua opi-
nião, foi vergonhosa, apeli-
dando este episódio como 
mais um duro golpe à demo-
cracia em Moçambique.

“Ficamos ainda chocados 
quando vimos a Polícia a 
mando do Governo da Fre-

limo a impedir que a popula-
ção e os admiradores de Aza-
gaia pudessem acompanhar 
o trajecto fúnebre, que teve a 
manobra da mudança de rota 
previamente definida para 
o cortejo, que vergonha é 
essa? Em nenhuma parte do 
mundo o Estado impede os 
cidadãos de acompanhar um 
cortejo fúnebre. A polícia 
tinha o dever de proteger a 
população e começou a dis-
parar de forma indiscrimina-
da contra os manifestantes, 
ouviam-se tiros, agressões 
brutais, grito de desespero 
dos manifestantes, uso de 
armas de forma despropor-
cional, incluindo perda de 
vidas humanas”, denunciou 

Momade.
Lutero Simango criticou 

o excesso de zelo no modus 
operandi para inviabilizar a 
marcha em homenagem ao 
músico Azagaia, tendo de-
clarado que o terrorismo de 
Estado deve ser combatido.

“A acção repressiva da 
Polícia foi uma violação das 
liberdades e direito a mani-
festação. Perderam a opor-
tunidade de exibir esta mus-
culatura em Cabo Delgado. 
Impedir a realização de mar-
cha, não é resolver o pro-
blema ou eliminar a vontade 
popular de realizar marchas 
ou manifestações. O Ter-
rorismo de Estado deve ser 
combatido”, anotou.
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NEGÓCIOS

Cada “casinha” tem 23 metros quadrados

Isenção de vistos a 28 países já é uma realidade
O Governo decidiu dar isenção de vistos a 28 países, nomeadamente, Bél-

gica, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Gana, Indo-
nésia, Israel, Itália, Costa do Marfim, Japão, Países Baixos, Noruega, Rússia, 
Arábia Saudita, Senegal, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, 
Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da Amé-
rica, considerados de baixo risco de imigração ilegal, no âmbito de medidas 
de estímulo económico.

Cidade de Quelimane: abastecimento normal 
de água retomada na quarta-feira 

O abastecimento normal de água à cidade de 
Quelimane, província da Zambézia, será 
retomado até quarta-feira, dia 22 de Mar-
ço, na sequência de uma avaria registada, 
sábado, 18 de Março, na linha de transporte 

de água do Campo de Furos de Nicodala para o Centro de 
Distribuição de Quelimane.

O director da Área Ope-
racional de Quelimane, da 
Águas da Região do Centro, SA 
(AdRC), Gilberto dos Santos, 
explicou que, em consequên-
cia da avaria, ocasionada pelas 
fortes e intensas precipitações 
provocadas pelo Ciclone "Fre-
ddy", o abastecimento de água 
à cidade de Quelimane ficou 
condicionado, devendo obser-
var restrições um pouco por 
todos os bairros.

“As elevadas precipitações 
arrastaram a tubagem sobre o 
rio Nevide, em Nicoadala, no 
mesmo local onde se registou 
uma avaria em Setembro do 
ano passado e que paralisou 
completamente o sistema de 

abastecimento de água. Neste 
momento, a equipa técnica está 
no terreno a envidar todos os 
esforços possíveis, mobilizando 
meios técnicos e humanos para 
minimizar a falta de água com 
alternativa à fonte de Licuar. A 
equipa deverá nas próximas ho-
ras isolar o Campo de Furos de 
Nicoadala para passar a operar 
com o Campo de Furos de Li-
cuar”, concluiu.

Importa realçar que o sis-
tema está completamente sem 
energia eléctrica da rede públi-
ca, desde a passagem do Ci-
clone "Freddy" e está a operar 
com recurso a grupos de gera-
dores de emergência nos dois 
campos de captação.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, 
inaugurou, quarta-feira, 15 de Março, no 
Bairro Incassane, distrito municipal Ka-
tembe, em Maputo, 100 casas tipo-zero, 
erguidas no âmbito do Projecto Renascer, 

num investimento do Fundo para o Fomento da Habita-
ção (FFH), em parceria com o Conselho Municipal de 
Maputo, avaliado em cerca de 70 milhões de meticais.

Como parte dos esforços de ajuda inseridos no 
âmbito da sua responsabilidade social e hu-
manitária, a MultiChoice África acaba de doar 
um milhão de Rands para a gestão de desas-
tres nos países afectados pelo devastador ci-

clone tropical Freddy. 

A ajuda que é gerida pela Gift 
of  the Givers – uma organização 
com forte presença nos dois paí-
ses, será canalizada para a segu-
rança alimentar e outras necessi-
dades. Juntamente com os seus 
parceiros,  MultiChoice Moçam-
bique e MultiChoice Malawi, os 
colaboradores voluntários irão 
apoiar na distribuição da ajuda.

“Os nossos corações estão 

com o povo de Moçambique 
e do Malawi pelas trágicas per-
das que sofreram. Esta tragédia 
impulsionou-nos a fazer esta hu-
milde contribuição para apoiar 
da forma que se mostrou pos-
sível”, afirma o Dr. Keabetswe 
Modimoeng, Executivo do Gru-
po para Assuntos Corporativos 
e Relações com Partes Interessa-
das da MultiChoice África.

Chefe do Estado entrega 100 novas casas tipo-zero destinadas aos jovens

MULTICHOICE doa 1 milhão de randes 
para ajuda às vítimas do ciclone Freddy 

Para o estadista, este projec-
to tem a vantagem de permitir 
a evolução das casas em confor-
midade com o seu modelo: “Os 
proprietários, querendo, poderão 
negociar com os gestores do 
projecto para poderem efectuar 
melhorias estruturais às suas no-
vas casas”, frisou.

Para além das 100 casas ora 
inauguradas, foram igualmente 
construídas 24 casas, em Mona-

po, província de Nampula, es-
tando ainda em curso as obras 
de construção de 130 casas do 
tipo-1, no município de Ribáuè, 
Nampula, 24 em Pemba, Cabo 
Delgado, 41 em Montepuez, 
também Cabo Delgado, 20 no 
distrito de Mecufi, Nampula e 25 
no Município de Metangula, em 
Niassa.

Para o ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-

sos Hídricos, Carlos Mesquita, 
a construção das 100 casas em 
Incassane é fruto da colaboração 
das autoridades locais e do apoio 
que o seu Ministério tem estado 
a receber por parte do Município 
de Maputo.

Importa referir que o Minis-
tério das Obras Públicas Habi-
tação e Recursos Hídricos tem 
estado a criar condições para a 
construção de mais habitações, 
dentro das circunstâncias pos-
síveis. Como resultado, num 
projecto negociado com o Ban-
co Mundial, embarcou para um 
desafio de construção de cerca 
de duas mil casas no modelo de 
melhoria, no Norte do País.

“O projecto, que arrancou há 
sensivelmente quatro meses, está 
a ser desenvolvido nas cidades 
de Nacala, Nampula, Pemba e 
em Montepuez, num investi-
mento de 100 milhões de dóla-
res norte-americanos”, concluiu 
Carlos Mesquita.

Em Moçambique e no Malawi 

A construção das casas evo-
lutivas, destinadas aos jovens de 
sete distritos municipais de Ma-
puto, enquadra-se na implemen-
tação da estratégia do Programa 
Habita Moçambique, lançado 
pelo estadista moçambicano, e 
que estabelece mecanismos de 
provisão de terra e outras infraes-
truturas básicas aos cidadãos.

Na ocasião, Filipe Nyusi refe-
riu que, no País, o acesso à ha-
bitação condigna, para a grande 
maioria da população, continua 
a ser um desafio, com destaque 
para a camada jovem.

O projecto Renascer, confor-

me explicou, tem como grupo 
alvo os cidadãos cujo rendimen-
to é até cinco salários mínimos, 
sendo que a modalidade de aces-
so é realizada através do paga-
mento de prestações mensais de 
cerca de 2.800 meticais, durante 
um período de 20 anos, sem taxa 
de juro.

“A construção de cada casa 
custou aproximadamente 800 
mil meticais. Entretanto, a sua 
venda está a ser efectuada em 
cerca de 600 mil meticais, um 
desconto de cerca de 20 por cen-
to, que representa a compartici-
pação do Governo”, enfatizou.

Com uma longa história de 
fornecimento de conteúdo de 
qualidade na forma de notícias, 
desporto e entretenimento para 
os cidadãos de ambos os países, 
a empresa enfatizou ainda mais 
a sua disposição de aprofundar a 
colaboração com governos nos 
mercados em que actua. “A nos-
sa porta permanece aberta para 
encontrar soluções e contribuir 
para a elevação e melhoria das 
vidas africanas, especialmente 
em momentos de grande angús-
tia”, acrescentou Modimoeng.

Após a entrega dos fundos, o 
Dr. Imtiaz Sooliman, fundador 
da Gift of  the Givers, comen-
tou: “A doação da MultiChoice 
Áfricaserá de grande ajuda para 
a gestão de desastres em Mo-
çambique e no Malawi. É um 
imperativo que empresas como 
a MultiChoice África continuem 
a trabalhar com governos e 
fundações quando se trata de 
alívio de desastres, ninguém é 
capaz de gerir o trágico impac-
to do ciclone Freddy por conta 
própria, só quando nos unimos 
é que podemos apoiar as co-
munidades”.
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ECONOMIACheias ameaçam produção de açúcar em Maputo 
As chuvas fortes que caíram nos últimos meses na zona sul estão 

a comprometer a ´produção de açúcar na província de Maputo. Por 
conta do nível das águas, os níveis de produção nas Açucareiras de 
Xinavane e Maragra, no distrito da Manhiça, poderão baixar devi-
do à fraca disponibilidade da cana sacarina, principal matéria-prima, 
para a produção do açúcar. Filipe Raposo, administrador-geral da 
Maragra, disse ser prematuro avançar qualquer informação, quanto 
ao futuro operacional da empresa.

N o período colonial e um pouco depois 
da proclamação da independência até a 
época em que o País esteve mergulha-
do na guerra dos 16 anos, a pesca era 
responsável por 50% das exportações 

de Moçambique. Entretanto, de lá a esta parte, o sec-
tor entrou em decadência, sendo que, neste momento, a 
sua contribuição no Produto Interno Bruto não supera 
os dois porcento. O Centro de Integridade Pública (CIP) 
aponta a má gestão e alianças promíscuas para justificar 
o actual estágio do sector.

No seu relatório sobre o 
sector de pescas no País, no 
qual apresenta as principais 
fragilidades que empobrecem 
o sector, descreve os seus pa-
trões e suas ligações com par-
tidos políticos e com as For-
ças de Defesa e Segurança, o 
CIP começa por lembrar que, 
no período pós-independên-
cia, o sector das pescas jogou 
um papel importante como 
fonte de divisas para o País, 
sendo que, entre a década de 
80 e 90, começaram a surgir 
os primeiros alarmes sobre o 
declínio dos níveis de captura 

dos recursos.
Contudo, mesmo depois 

dos primeiros alarmes, as me-
didas tomadas pelo Governo 
foram inertes para evitar o co-
lapso do sector. Actualmente, 

a pesca, que chegou a ter uma 
contribuição de 20% no PIB 
e responsável por 50% das 
exportações do País, viu a sua 
contribuição no PIB a redu-
zir para menos dois porcento 
e uma queda brusca no que as 
exportações diz respeito.

“Só para se ter uma ideia 
do declínio, no período pós-
-independência, a pesca ti-
nha um peso significativo no 
PIB, chegando aos 20 % e 
nos anos da década de 1980, 
chegaram a representar 50% 
das exportações do País, com 
destaque para o camarão, mas 

hoje, se formos a ver pelas 
contas oficiais, a contribuição 
deste sector no PIB quase 
que desapareceu”, explicou 
o director executivo do CIP, 
Edson Cortez, durante o lan-

Má gestão e alianças promíscuas levam sector das pescas 
à decadência

Quando a Frelimo recebeu o País em 75, a pesca era responsável por 50% das exportações 

Duarte Sitoe 

Neste momento, a pesca não chega a 2% do PIB

O director executivo 
do CIP aponta o dedo 
às elites políticas 
ligadas ao partido no 
poder que vendem 
as suas licenças 
para os operadores 
estrangeiros, a quem 
inclusive oferecem 
protecção política de 
modo a se manterem 
imunes.

çamento da pesquisa.
Ainda na apresentação do 

estudo intitulado “As pescas 
em Moçambique:  um sector 
vítima de má gestão e alian-
ças promíscuas”, Cortez refe-
riu que a fraca fiscalização na 
costa moçambicana contri-
buiu sobremaneira para a de-
cadência do sector das pescas.

“Moçambique, neste mo-
mento, não tem meios para 
fiscalizar os quase três mil 
quilómetros de costa. Há al-
gum tempo atrás foi neutra-
lizado um barco que pescava 
na costa moçambicana que 
conseguia pescar mais de 
12 milhas e esse barco após 
o seu confisco passou a ser 
usado para a fiscalização. No 
período em que o ministro 
Mondlane ocupou a pasta do 
Ministério das Pescas, chegou 
lá e entregou o barco ao mi-
nistério da Defesa. Passando 
o barco para o Ministério 
da Defesa, os fundos para a 
fiscalização desapareceram. 
Neste momento, Moçambi-
que não tem barcos suficien-
tes para fiscalizar a sua costa. 
Quem quiser e como quiser 
pode entrar e pescar”, disse 
Cortez.

Os recursos humanos e a 
economia política do sector 
são outros factores elencados 
pelo Centro de Integridade 
Pública para explicar a tris-
te realidade em que se con-
tenta o sector das pescas em 

Moçambique.
“O sector das pescas, tal 

como os outros sectores em 
Moçambique padece de falta 
de continuidade nas políticas. 
Cada Presidente que chega 
faz alterações na forma como 
vê a política do sector e isso 
afecta a política de continui-
dade do sector. Para além de 
que os ministros que chegam 
trazem as suas equipas des-
montando os profissionais 
que já estão a bastante tempo. 
Nestas instituições que lidam 
com sector não tem um eco-
nomista pesqueiro e não ten-
do isso não consegue analisar 
os custos que os operadores 
incorrem. Isso tudo conduz 
a uma crise institucional pro-
funda do sector das pescas 
em Moçambique”, sublinha.

Negócio de licenças a 
estrangeiros dominado 

pelas elites políticas

Para alavancar o sector que 
já foi responsável por 50% das 
exportações do país e 20% do 
Produto Interno Bruto, o CIP 
recomenda reformas para 
transformar a pesca artesanal 
que é responsável por mais de 
80% de consumo de produtos 
do mar em Moçambique.

“O País precisa de repen-
sar o sector das pescas e pre-
cisa de repensar o papel da 
pesca artesanal que é a pes-
ca que envolve mais de 400 

mil operadores. Toda a zona 
pesqueira de Moçambique 
pratica-se a pesca artesanal. O 
Estado moçambicano só tem 
uma política de punição que 
é impedir os pescadores de 
ir a pesca no período de veda 
e não paga compensação por 
eles não irem ao mar”, referiu 
Cortez.

O director executivo do 
CIP aponta o dedo às elites 
políticas ligadas ao partido 
no poder que vendem as suas 
licenças para os operadores 
estrangeiros, a quem inclusi-
ve oferecem protecção polí-
tica de modo a se manterem 
imunes.

“O sector está em cons-
tantes conflitos de interes-
se.  As cotas pesqueiras são 
controladas pelas elites po-
líticas de Moçambique. Essa 
elite que tem acesso a cotas 
não pescam, não conhecem 
o negócio porém entregam 
as mesmas a estrangeiros. Sa-
bemos da existência de chi-
neses e de pessoas de outras 
nacionalidades que pescam 
de forma ilegal. Tem licença 
para pescar algumas espécies 
como magumba, mas quan-
do chegam aos portos trazem 
camarão mesmo não tendo 
licença para tal. Quando os 
operadores que tem licença 
fazem reclamação nada acon-
tece porque estas pessoas têm 
protecção política ao mais 
alto nível”, concluiu.
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É natural que na actividade Política e Go-
vernativa Moçambicana seja valorizada 
o chamado Sentido de Estado, o qual 
compreende um comportamento dos 

Governantes que coloca o interesse do País e dos 
Cidadãos que nele vivem acima de todos os interes-
ses particulares e uma atitude ética exemplar, além 
de uma visão sobre o Futuro acima da média, no-
meadamente no plano Geoestratégico. Ora, usando 
estes critérios, não encontro na presente Governa-
ção de Moçambique (incluíndo do próprio Presi-
dente da República) ninguém a quem possa creditar 
essa qualidade de Sentido de Estado. 

De facto, em Moçambique, as atitudes e os com-
portamentos da maioria dos “Governantes de 
Aviário” que temos tido desde 1975, são revelado-
res de uma total despreocupação relativamente aos 
Valores Éticos e os seus Comportamentos, bem 
como os resultados obtidos estão longe de serem 
exemplares. Alguém duvida?

Em relação àJustiça— e à ligeireza com que as 
Dívidas Ocultas decorreue aos demais problemas 
existentes no sector têm sido encarados pelos su-
cessivos Governos da FRELIMO, no Poder desde 
que Moçambique foi libertado por Samora Machel 
do Colonialismo Português, bem como a sua con-
vivência com a situação de incapacidade de julgar 
potenciais criminosos, nos “reinados” de Joaquim 
Chisano, Armando Guebuza e Filipe Nyuse no-
meadamente em causas ligadas à Actividade Polí-
tica, à Ladruagem e à Corrupção Sistemática, 
é não apenas a negação de Moçambique como (?) 
Regime Democrático capaz de tratar todos os Cida-
dãos como iguais, mas, também, uma situação po-
lítica que mostra incapacidade para cumprir e fazer 
cumprir a Constituição da República. 

Claro que nestas circunstâncias, em que próprio 
Estado não cumpre as Leis que publica — de que 
o TSU é um dos mais gritantes e recentes exem-
plos que continua a “dar que falar” —, além de 
outroscasosque ficam sem devida regulamentação, 
o que equivale a não sequer valer a pena falar em 
Sentido de Estado.E a demonstração prática desta 
afirmação é bem reveladora do que constatamos no 
dia-a-dia.

Alguém dúvida?
Há mais de Meio Século que ando a dizer e a es-

crever que a Arte da Previsão faz toda a diferen-
ça entre a boa e a má Governação, seja ela dos 
Ministérios, das Empresas,das Edilidades, seja ela 
dos países, bem que, com a aceleração da Mudança, 
aquilo que não se prevê acaba sempre por ultrapas-
sar as nossas piores expectativas. 

É o caso, por exemplo, das imigrações oriundas 
dos países pobres de África em direcção à Europa, 
que não tendo sido previstas em tempo útil se trans-
formaram num problema intratável.

Sobretudo de alguns países da África Austral (en-
tre os quais Marrocos, do Norte de África, Nigé-
ria e da Somália) e não tanto dos PALOP´s, com 
o objectivo de procurarem uma oportunidade de 
trabalho e de uma Vida Melhor e Segura para Si e 
Família.

Fui — e continuo a ser com muita honra que des-
de1968 tenho sido um Jornalista Profissional que 
em algumas ocasiões do seu percurso, quer como 
responsável por algumas Chefias de Redacção, quer 
na qualidadede Director deJornais e Rádio, além de 
Director de Informação no sector da Televisão, à 
qual tive o previlégio de pertencer, sempre pautei 
a minha conduta profissional pela Verdade em prol 
dos mais desfavorecidos. 

Todo este trajectoque percorri ao longo de 50 
Anos, foi dado auma dúzia de empresas ligadas à 
Comunicação Social, quer em Moçambique (onde 
dei os meus primeiros passos, em finais da Década 
de 60 do Séc. XX, como Repórter Estagiário), quer 
em Portugal,Espanha, Inglaterra, E.U.A, e Irlanda 
—  caminhada que cresceu e se desenvolveu até ter-
mos atingido, em alguns casos, mais de 100 profis-
sionais numa Redacção. 

Hoje tenho a plena consciência de que o nosso 
sucesso na área à qual sempre estive ligado, se ficou 
a dever à extraordinária qualidade dos Colaborado-
res que escolhemos, muitos dos quais me seguiram 
ao longo de uma vida. Recordo, com saudade, no-
mes como Abel Faife, Caetano de Sousa, Assunção 
de Almeida, Inácio de Passos, Jaime de Almeida, 
Heliodoro Baptista, Carneiro Gonçalves, Gouvêa 
Lemos, Sobral de Oliveira, Guilherme de Melo, Pei-
xe Dias, Barata Feyo, Rui Cartaxana, Calane da Sil-
va, Albino Magais, Baptista-Bastos, Júlio de Sousa 
Martins —o primeiro jornalista português a visitar 
a União Soviética em 1966, ao serviço do ex-Diário 
de Lisboa — e de tantos outros. 

Nessa tarefa de escolher Colegas Qualificados 
devo confessar que fui muito ajudado pela Equipa 
que fomos construindo, com a convicção de que a 
Qualidade atrai a Qualidade, da mesma forma que 
o inverso é verdadeiro. Qualidade Profissional, cer-
tamente, mas também a Qualidade Humana, o Pro-
fissionalismo, a Seriedade Pessoal e a Independên-
cia Intelectual, que evita o Seguidismoao Chefeda 
Triboque é a razão para muita irresponsabilidade 
pessoal.

Que valores são mais importantes nos Governan-
tes de um País como Moçambique onde os Votos 
são forjados e aldrabados na véspera das Elei-
ções — sejam elas quais forem —, ou na maioria 
dos casos comprados por debaixo da mesa? Será o 
princípio da Eleição (?)Democrática o único, der-
radeiro e intocável princípio da Legitimidade de 
um Governo? 

Analisamos, durante esta crise do Covid-19, estas 

questões que nunca perdem actualidade e, pior ain-
da, ganham particular relevância com o estado de 
emergência. Surgem agora as notícias de negócios 
feitos à margem de uma fiscalização democrática, 
feitos por instituições que, face ao dispositivo cons-
titucional habitual, não funcionam. Por outro lado, 
também podemos mencionat como exemplos o ne-
gócio da expansão da Estrada Nacional Nº 1, de 
Maputo ou da “passagem de dono” (ou não) da LA-
Mem plena situação de crise para outrém. Este pro-
blema surge também como pretexto para colocar a 
máquina repressiva do Estado ao serviço de inte-
resses cada vez mais sombrios, visando controlar a 
liberdade de circulação da população, controlando 
tudo e todos, sobretudo os que não pertencem e 
pensam como os putativos frelimistas-socialistas 
que Governam e se Governam.

Alguém dúvida?
Visamos estudar aqui o declínio de Moçambique, 

declínio real, moral e ético, e a necessidade urgente 
de uma subversão do Estado e das instituições, a 
Reforma do (?) Regime Democrático, os possíveis 
agentes da subversão, a questão do regime político e 
as possíveis soluções para o “dia seguinte” a uma 
subversão do Estado. Precisaremos o que entende-
mos como razões teleológicas para um Moçambi-
queHonrado, Sério, Forte e Glorioso, sem Vergonha 
do seu Passado, afirmativo e com um lugar digno na 
Sociedade dos restantes países (e nações!) e à qual 
também pertencemos.

Para concluir, começamos com a questão da Legi-
timidade do Actual Sistema Governativo: Presiden-
te da República — “doidinho por alcançar um 
Terceiro Mandato por mais 5 anos” —, Governo 
e Parlamento, todos assentes no status quo parti-
dário actual. 

É evidente que eleições democráticaspodem ge-
rar monstruosidades. O exemplo das duas eleições 
sucessivas ganhas por Hitler, a subversão consti-
tucional por este desenvolvida para poder obter os 
poderes totais, completamente sufragada e aceite 
democraticamente pelo Reichstag, desmentem à 
Sociedade o princípio inviolável da Eleição Demo-
crática como meio infalível de eleição. Isto dando 
como aceite que as eleições — sejam elas quais fo-
rem e para que fins forem— são sempre um Proces-
so Livre, Transparente e não Manipuladas, que é o 
que vem acontecendo em Moçambique desde que o 
nosso País se tornou Independente, em 1975.

Alguém dúvida?
Isto, quer na sua própria mecânica em concreto, 

quer na forma como são conduzidas por Partidos 
Políticos com assento na Assembleia da República 
(ou não) e dosÓrgãos de Comunicação Social ao 
serviço da VOZ DO DONO,  quer sejam eles da 
Televisão, da Rádio ou dos Jornais.

E por aqui ficamos...

Alguém duvida que 
Moçambique atravessa um 
declínio real, moral e ético?

Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO
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Não há muitos comentários a fazer sobre 
a postura das autoridades públicas (seria 
redutivo falar apenas da polícia...) diante 
de uma marcha que se anunciava ser pací-

fica, que tinha sido autorizada pelo edil de Maputo 
(mas também de outras cidades do país), mas que não 
se realizou devido a intervenção repressiva das forças 
da ordem pública.

Uma questão, justamente, de ordem pública. É está 
a única perspectiva que foi adotada por parte do gov-
erno Moçambicano diante da morte do rapper Aza-
gaia. Num primeiro momento no cortejo fúnebre do 
velório, e no Sábado a respeito da marcha em homena-
gem ao que hoje deve ser considerado como o maior 
artista moçambicano contemporâneo.

Pode parecer um acto de força contra os manifes-
tantes, mas em boa verdade usar a repressão em tais 
circunstâncias é sinal de grande fraqueza, se não de 
medo.

Os manifestantes não tinham, pelo que se sabe, in-
tenções violentas. E tinham a autorização para realizar 
essa marcha. Assim sendo, que tipo de raciocínio deve 
ter levado as autoridades a usar a força, impedindo a 
marcha? E donde é que veio a ordem?

Deve ter sido feito um cálculo sobre o risco que a 
marcha podia trazer. Risco a nível da ordem pública? 
Risco de desestabilizar o país? Risco de transformar 
manifestações pacíficas em algo parecido com as de 
2008 e 2010? As respostas a essas questões parecem 
todas elas negativas...E então porque a exibição de 
tanta força e violência?

A razão, provavelmente, deve ser procurada na 
situação em que o actual Governo se encontra: uma 
situação de dificuldade diante dos desafios do país. 
Desde a luta contra o terrorismo no norte até a po-
breza e desigualdade, como mostram relatórios recen-
tes de entidades internacionais, que desmentem uma 
narrativa muito mais optimistica. E uma situação de 
grande incerteza dentro da Frelimo, numa difícil fase 
de transição que, até hoje não se sabe se irá desaguar 
num terceiro mandato do actual Presidente, ou numa 
mudança de liderança política. E, no meio, uma popu-
laridade que parece em queda livre.

Nessa incerteza o risco maior, que as autoridades 
não querem admitir, é a manifestação do dissenso. 
E uma variável imprevista como a da morte de Aza-
gaia, com a difusão repentina de uma palavra de or-
dem “perigosa” como a de “Povo no poder” coloca 

em crise os frágeis equilíbrios internos ao partido de 
maioria, assim como a todo o país.

A repressão que tem levado a uma vítima e a out-
ras arbitrariedades resulta em dois elementos: novos 
mártires e heróis, e uma raiva cada vez maior e que 
não consegue desaguar para canais normais, lícitos. E 
isso representa um enorme risco para a estabilidade 
do país.

Diante da opinião pública internacional também as 
consequências dessa postura podem ser desastrosas. 
Moçambique é membro não permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, e presidente mensal 
daquele órgão. Como explicar a comunidade interna-
cional que num país que pretende ampliar os espaços 
de África (com toda a razão) dentro das Nações Uni-
das , não se deixa realizar uma marcha pacífica previa-
mente autorizada?

Se calhar no cálculo dos riscos que induziu as 
autoridades a bloquear com a força a efetivação da 
marcha devia ser considerado este aspecto também, 
que não é secundário, em consideração da grande de-
pendência do país dos doadores e parceiros interna-
cionais, a maioria dos quais paladinos da liberdade e 
da democracia.

OPINIÃO

A força da fraqueza
Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

A questão palestina é uma questão política, uma 
questão de direitos políticos estipulados em leis 
internacionais. Não é a questão de um povo ne-
cessitado de alimentos, ajuda financeira e eco-

nômica, mas sim a questão de um povo cujas terras foram 
injustamente ocupadas e seus direitos à liberdade, dignidade e 
autodeterminação foram retirados.

Portanto, nosso povo tem o direito de resistir a esta injus-
tiça e a esta flagrante violação da legitimidade internacional e 
suas decisões relevantes por todos os meios legítimos, e nin-
guém tem o direito, seja quem for, de lhe negar este direito.

O que aconteceu desde o reconhecimento do estado da en-
tidade israelense nas Nações Unidas até agora, de acordo com 
a Resolução 181, que estipulou a partição e o estabelecimento 
de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, 
desde que Israel reconhecesse e implementasse esta decisão.

Israel adotou a consolidação de sua existência como um 
regime colonial racista através de destruição sistemática das 
casas dos cidadãos palestinos e seu deslocamento pela força 
das armas.

Confiscação e arrasamento de terras e impedimento dos 
palestinos de se aproximassem delas sob o título de áreas mi-
litares fechadas e, em seguida, alocá-las para a construção de 

assentamentos, já que mais de 40% da área da Cisjordânia foi 
confiscada.

A sistemática judaização da cidade de Jerusalém e das san-
tidades islâmicas e cristãs nela, a expulsão dos residentes pales-
tinos de seus bairros e o confisco de suas casas, como aconte-
ceu recentemente no bairro Sheikh Jarrah em Jerusalém.

Perseguição da população palestina na Cisjordânia através 
da implantação de postos de controle militar em todos os 
territórios palestinos, onde os soldados da ocupação nesses 
postos de controle praticam as mais hediondas operações de 
humilhação e insulto ao nosso povo sem exceção.

A prática do assassinato sistemático e diário de crianças, 
mulheres, idosos e jovens palestinos.

Libertar os colonos e protegê-los do exército de ocupação 
para causar estragos nas fazendas palestinas, queimando suas 
colheitas agrícolas e até mesmo queimando as casas dos cida-
dãos palestinos e ainda queimando seus filhos vivos até a mor-
te, como aconteceu recentemente com a família Dawabsha e 
ainda com a criança Muhammad Abu Khudair, que foi quei-
mado vivo até a morte em Jerusalém, assim como aconteceu 
recentemente no bairro Hawara de Nablus, onde os colonos 
queimaram mais de trinta casas, matando e ferindo vários pa-
lestinos sob a proteção de o exército.

A construção dos muros do apartheid que transformaram 
a vida dos palestinos em um inferno, transformaram suas 
cidades e vilas em cantões e os impediram de ter uma vida 
normal.

O bloqueio da Faixa de Gaza por terra, mar e ar, transfor-
mando-a numa grande prisão.

Tudo isso prova, sem sombra de dúvida, que estamos dian-
te de uma entidade colonial criminosa que pratica limpeza ét-
nica contra um povo indefeso, cujos direitos foram roubados 
e seu direito à vida retirado pela força das armas.

Com um olhar rápido, verificamos que a comunidade in-
ternacional, representada pelas Nações Unidas, e apesar de ter 
emitido centenas de resoluções relacionadas com a resolução 
da questão palestina, não conseguiu implementá-las, seja por 
causa do veto americano e do apoio americano ilimitado a esta 
entidade política, militar e economicamente, ou por causa da 
ameaça israelense à comunidade internacional sob a acusação 
de antissemitismo, e em vez de implementar essas resoluções 
sob o Capítulo 7 da Carta das Nações Unidas e trabalhar para 
resolver a questão palestina de maneira justa  e obrigando Is-
rael a submeter-se à vontade da comunidade internacional.

 
*embaixador palestiniano em Maputo

Onde está a justiça 
internacional que eles 

reivindicam?Por: Fayez Abdul Jawad
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PUBLICIDADE

Nos finais do ano passado, o 
ministro das Obras Públicas 
e Habitação, Carlos Mesqui-
ta, decidiu que os quadros 

da ANE que iam participar no Conselho 
Coordenador do seu ministério, em Nam-
pula, deviam viajar por via terrestre.

Alguns não entenderam o alcance da 
medida e enveredaram pelacrítica a Mes-
quita porque ele estava alegadamente a im-
por um castigoaos seus quadros, tendo em 
conta que a EN1 não oferecia o conforto 
desejável aos viajantes.

Mas houve quem tenhacompreendido a 
essência da decisão e elogiou o ministro 
no sentido de que,no final da jornada, os 
técnicos em causa teriam uma outra sensi-
bilidade em relação à política de estradas.

O que Carlos Mesquita queria, na verda-
de, era que os seus quadros afectos àque-
la instituiçãotomassem o contacto com a 
realidade no terreno e passassem pela ex-
periência de viajar por estrada nas actuais 
condições em que a EN1 se encontra, de 
total degradação,

Este exemplo vem a propósito das 12 
novas autarquias locais anunciadas recen-
temente pelo governo. Não se sabe ao cer-
to quais serão as dimensões de cada uma 
delas, nem se tem a ideia da população que 
tais circunscrições irão comportar. 

Odossiera esse respeito encontra-se ain-
da sob a alçada do Conselho de Ministros 
a quem caberá decidir sobre a matéria nos 
próximos dias.

Pelo menos em relação a Marracuene, o 
desenho concebido relativamenteao muni-
cípio que se pretende estabelecer, da au-
toria de alguns técnicos do Ministério de 
Administração Estatal e Função Pública, 
deixa a futura autarquia com defeitos de 
nascença.

Fica-se com a impressão de que os res-
ponsáveis pela elaboração da planta de-
viam, antes, ter passado por um exercício 
similar ao dos técnicos da ANE: percorrer 
o distrito para conhecê-lo melhor.

O primeiro e grave erro que cometeram 

foi a exclusãode Michafutene, atravessada 
pela Estrada Circular e EN1. A zona mais 
populosa do distrito, com 137.578 habi-
tantes, e uma taxa de urbanização de 90 
por cento. Tem mais escolas e infra-estru-
turas económicas que a vila-sede de Mar-
racuene, daí a sua importância.

Além disso, possui um porto seco, ae-
ródromo, estando localizadasa sede da 

empresa Tropigália, unidades hoteleiras, 
condomínios, actividades pesqueiras e 
agrícolas. A planta, com um raio de apenas 
14 quilómetros, exclui igualmente a região 
de Chiango, as fábricas 2M e Heineken, 
Santa Isabel e parte de Matalane.  

Na prática, estamos a falar de um mu-
nicípio “magro” e “pobre”que se resume, 

essencialmente, a Macaneta 1 e 2, vila-se-
de, a serviruma população de pouco mais 
de cinco mil pessoas.

Que eu saiba, a criação de autarquias 
locais é feita em função do nível de de-
senvolvimento económico da respectiva 
circunscrição territorial, tomando-se em 
conta factores geográficos, demográficos, 
económicos, sociais, culturais, administra-
tivos e, acima de tudo, a avaliação da capa-
cidade financeira para a prossecução das 
atribuições que lhes estiverem acometidas.

Se os municípios, no geral, já nos prova-
ram que sãoinsustentáveis,com as receitas 
aquém das suas necessidades financeiras,o 
pior será criar uma autarquia que, logo à 
partida, tem uma fraca actividade econó-
mica e, consequentemente,pouco por co-
brar em termos de taxas municipais.

Temos, nessas circunstâncias, por exem-
plo, a autarquia de Namaacha, na provín-
cia de Maputo, hojecom sérios problemas 
de funcionamento. Na sua área territorial 
dispõe de dois hotéis, um dos quais encer-
rado e outro a funcionar com dificuldades, 
uma casa de hóspedes, um mercado muni-
cipal e algumas barracas. 

Não só não tem dinheiro para investi-
mentos, à semelhança do que acontece 
com os demais municípios, como não tem 
capacidade sequer para pagar regularmen-
tesalários. A título de exemplo, os funcio-
nários não vêm a cor do dinheiro há qua-
tro meses

A julgar pela proposta encaminha-
da ao Conselho de Ministros, há um ris-
co iminente de transformar Marracuene 
em mais um município a viver de mão 
estendida,porque as suas receitas serão 
muito baixas, tendo em conta os meios de 
que dispõe no seu raio de acção.

Espero que erros como estes sobre o 
futuro município de Marracuene não te-
nham sido cometidos na concepção das 
restantes onze novas autarquias. Quiçá o 
recomendávelfosse rever todo o pacote 
com vista a conferir maior fiabilidade ao 
projecto no seu todo.

Marracuene: um município 
que nasce defeituoso

O FURACÃO

Por: Alexandre Chiure

OPINIÃO

Não só não tem 
dinheiro para in-
vestimentos, à se-
melhança do que 
acontece com os 
demais municí-
pios, como não 
tem capacidade 
sequer para pagar 
regularmentesa-
lários. A título de 
exemplo, os fun-
cionários não vêm 
a cor do dinheiro 
há quatro meses.
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“Paralisação foi um sucesso", diz Malema
O líder do partido de esquerda radical Combatentes da Li-

berdade Económica (EFF), na oposição na África do Sul, con-
siderou, ontem, em Pretória que a paralisação da economia mais 
desenvolvida do continente foi um "sucesso". "Hoje, não há lo-
jas, fábricas, e escolas abertas, estão todas encerradas", declarou 
Julius Malema.

ÁFRICA 

Protestos levam a detenção de 87 manifestantes 
na África do Sul 

Polícia prende deputados e 
dispersa manifestantes com 
balas reais no Quénia 

Pelo menos 87 pessoas foram detidas na África do 
Sul por violência pública durante os protestos 
convocados pelo partido da oposição liderado 
por  Julius Malema. O facto foi anunciado pela 

polícia sul – africana

Pelo menos três deputados quenianos e vários 
manifestantes foram presos nesta segunda-fei-
ra, 20 de Março, nas manifestações na capital 
queniana, Nairobi, quando saíram a rua para 

exigir a demissão do presidente, William Ruto. Para dis-
persar os manifestantes, as autoridades da lei e ordem 
usaram gáslacrimogêneo e balas reais.

“Os agentes da auto-
ridade, através da Estru-
tura Nacional Conjunta de 
Operações e Inteligência 
(NATJOINTS) prenderam, 
nas primeiras horas desta 
segunda-feira, 20 de Março, 
87 manifestantes em todo o 
país por crimes relaciona-
dos com violência pública", 
referiu a polícia sul-africana 
(SAPS), em comunicado.

Dos 87, 41 foram presos 
em Gauteng, 29 em North 
West, 15 no FreeState, sen-

do que há também deten-
ções em outras províncias, 
como Mpumalanga e Cabo 
Oriental.

As autoridades sul-afri-
canas salientaram que "pelo 
menos 24.300 pneus" - reg-
ularmente utilizados como 
combustível em protestos 
violentos no país - foram 
confiscados em todo o país 
pelas autoridades policiais.

“Eram pneus colocados 
estrategicamente para ac-
tos de criminalidade”, sub-

De acordo com as agên-
cias internacionais de notí-
cias, centenas de manifestan-
tes espalharam-se pela cidade 
mas não conseguiram chegar 
ao ponto de encontro de to-
das as manifestações convo-
cadas pela oposição, já que 
foram dispersados com gás 
lacrimogéneo pela polícia 
que, segundo o jornal local 
The Standard, usaram tam-
bém munições reais, com 
as quais feriram pelo menos 
uma pessoa.

A oposição parlamentar 
tinha convocado uma série 
de protestos para criticar a 
presidência de William Ruto, 
que dizem ser o responsável 
pelo aumento do custo de 
vida, a que se soma a acusa-
ção de não ter sido legitima-
mente eleito nas presidenciais 
de agosto do ano passado.

As detenções são o resul-
tado do aviso da polícia feito 
durante o fim de semana, que 
alertou para a ilegalidade dos 
protestos e disse que iria de-
ter quem fosse às manifesta-
ções.

Por sua vez, o chefe da 
polícia de Nairobi, Adamson-
Bungei, afirmou que os deti-
dos poderiam ser libertados 
depois de pagar a fiança.

O líder da oposição, Raila-
Odinga, tinha apelado, no 
domingo (19), à manutenção 
dos protestos, cujo objetivo 
era fazer uma marcha pelas 
ruas da capital até à State-
House, a residência oficial do 
Presidente, e vincou que os 
eleitores têm o direito con-
stitucional de protestar e que 
a polícia devia protegê-los, já 
que o protesto foi publicita-
do com antecedência.

linhou o Natjoints, acres-
centando que “6.000 foram 
apreendidos no Cabo Oci-
dental, 4.500 no FreeState, 
3.600 em Gauteng, 1.513 no 
Cabo Oriental e mais alguns 
em outras províncias”.

A África do Sul encon-
tra-se desde sexta-feira (18) 
em estado alerta máximo 
devido aos protestos an-

unciados pelo partido de 
oposição EFF contra os 
“cortes de eletricidade regu-
lares” e uma economia em 
"colapso", pedindo ainda a 
renúncia do Presidente Cyril 
Ramaphosa, que é também 
presidente do Congresso 
Nacional Africano (ANC), 
no poder desde 1994 no 
país.

Pelo menos 3.400 mili-
tares do exército sul-afri-
cano (SANDF, na sigla em 
inglês) foram destacados 
para apoiar a Polícia no con-
trolo dos protestos de hoje 
convocados pelo político 
de esquerda radical, Julius 
Malema, que foi líder da 
Juventude do ANC gover-
nante entre 2008 e 2012.

PUBLICIDADE
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“Querem matar-me com uma bala, eu já morro de fome”, 
foram as palavras que Inocêncio usou pouco antes de per-
der o olho esquerdo no meio do espectáculo vergonhoso 
que assistimos no sábado na capital moçambicana. 

Provavelmente, a bala que atingiu Inocêncio foi disparada por 
um jovem, pobre e sem perspectivas, como a maior parte de nós. 
Um jovem que depois de disparar contra outros jovens desarma-
dos voltou para sua casa e encontrou os mesmos dilemas sociais 
que todos nós enfrentámos neste País. 

A bala que atingiu Inocêncio foi comprada com dinheiro do 
povo, o mesmo povo que foi insultado quando tentou fazer uma 
simples homenagem para um `rapper´ que cantou as dores de 
todos nós. 

No dia 18 de março, sob olhar impotente do “arquitecto” 
da unidade nacional (Eduardo Mondlane), Inocêncio deu a cara 
por uma causa que acredita ser nobre e perdeu definitivamente 
o olho. Enquanto isso, provavelmente sentado numa das tantas 
“barracas” de Maputo ou na babalaza da noite anterior, a maior 
parte dos nossos jovens esperava por notícias sobre a confusão 
que se instalou na Eduardo Mondlane em casa.

Inocêncio perdeu o olho, José levou quatro pontos na testa 
e Vasco tem uma cicatriz nas costas. Parece tudo tão distante 

de ti e, por isso, é fácil ler isto nos media ou em qualquer rede 
social, sentado na poltrona do teu pai, enquanto tomas mais uma 
cerveja. 

Quantos “mártires” este país precisa ter para que a juventude 
realmente se levante e tome a sua posição? Não clamo aqui por 
uma insurreição ou revolução popular, baseada em argumentos 
trafulhas de pseudo-revolucionários que abundam nos nossos 
cafés e tascas. 

Não clamo por ativismo, clamo por pura cidadania: a noção 
de que nós pertencemos a um Estado cujas bases residem numa 
Constituição, que deve estar acima de qualquer “ordem supe-
rior”.

Clamo por uma juventude ciente de que este país é de todos 
nós e, consequentemente, é nosso dever lutar pelos direitos hu-
manos e pela igualdade. Enquanto jovens, como ontem os “li-
bertadores” da pátria fizeram, cabe a nós dizer: ISTO NÃO. Não 
precisamos da hipocrisia do acidente com aqueles comunicados 
de repúdio vazios. Precisamos é de uma juventude com bolas, 
como as que o próprio Azagaia sempre tentou mostrar. 

Massageados sempre pelo copo de cerveja das sextas, estamos 
todos a procura de uma bolada, de um “Job” e um bom carro. 
Colocamos em causa o presente e futuro de um Estado olhan-

do para os nossos próprios umbigos, normalizamos a cultura do 
medo e deixamos que plataformas que deviam ser usadas para 
um debate público sério sejam tomadas por trafulhas (barrigudos 
ou engravatados) que procuram espaço no sistema.

Estamos há cinco anos a secundarizar o sofrimento das po-
pulações afetadas pela insurgência em Cabo Delgado, um caso 
flagrante de pura injustiça social onde as vítimas de pessoas com 
interesses obscuros são mulheres, velhos e crianças. A juventude 
moçambicana não disse nada. 

Hoje, deixamos que a Polícia, que por nós é paga e cuja mis-
são Constitucional é proteger as comunidades, atire contra cida-
dãos que não ofereceram qualquer resistência. Uma vez mais, a 
juventude não disse nada.

Deixámos que eles tirassem o olho do Inocêncio, deixamos 
que eles cuspissem na memória de Azagaia e, provavelmente, em 
poucos meses, vamos ter um novo escândalo. O que vamos fa-
zer? Nada. 

Enquanto isso, a cerveja, que até já não anda tão barata, con-
tinua o nosso principal refúgio e, num ciclo infinito, adiamos a 
responsabilidade sobre o futuro do nosso Estado, legando à Qui-
téria Guirengane e aos poucos activistas que ainda tem coragem 
de dizer “NÃO” o trabalho de Sísifo.  Fim

Venho por meio desta anunciar que, depois de 
ser sequestrado pela Polícia ontem por volta 
das 13horas no Restaurante Cantinho da Pizza, 
localizado em Nampula em frente do Hotel 

Plazza, levaram-me para o Comando Provincial, onde me 
tiraram todos os meus pertences, inclusive documentos e 
outros com destaque para um plástico que continha cami-
setas do Azagaia.

Descalço, veio a equipa denominada Força Especial ou 
seja GOE, que me colocou à venda nos olhos, amarraram-
-me a boca, as mãos e os braços usando cordas e um lenço 
preto.

Atiraram-me num carro, tendo sido levado a um local 
que até então desconheço.

Chegado aquele local despiram-me a roupa toda, tendo 
me deixado nu, daí que avançaram com as torturas come-
çando por ser atirado água quente a pressão, depois passa-
ram a bater-me sem piedade, pisotearam-me com as botas 
em todo corpo e a cabeça não escapou, os órgãos genitais 
e tudo.

Foram quase duas horas de torturas e estes dando-me 
nome de terrorista, bandido e muito mais...

Naquela ocasião, eles fizeram-me perceber que já vi-
nham me caçando há muito tempo talvez faltava apenas 
oportunidade de me pegarem, pois faziam questões de epi-
sódios acontecidos há dois anos e outros há meses.

Confesso que foi o momento mais triste da minha vida, 

vinham com série de perguntas que os mesmos tinham as 
respostas, apenas queriam que eu confirmasse usando as 
torturas. Naquele local o "Não" não devia ser usado, pois 
embora com os olhos tapados senti que eles estavam a fil-
mar tudo.

Depois das torturas, vestiram-me a roupa e continua-
ram a bater-me, no final voltaram a amarrar me os braços 
e lançaram me de novo no carro tendo-me devolvido ao 
Comando Provincial, quando eram 15horas no relógio na-
cional.

Chegado ao Comando Provincial, colocaram-me numa 
sela, antes pede água simplesmente para beber recusaram 
a dar, naquela sela não sei exactamente como fiquei pois 
nem sentar, muito menos me deitar conseguia, todo corpo 
dolorido com hematomas em toda parte.

Graças ao meu companheiro Estevão que também esta-
va preso pela mesma causa consegui uma água, tendo fica-
do ali até por volta das 19h:55', que fomos tirado das selvas 
com promessas de sermos todos soltos, mas no meu caso 
ainda continuei descalço tendo se alegado que os meus per-
tences estariam com o chefe do sector, os outros colegas, 
Ana Paula e o Estevão já tinham os seus, dali fomos leva-
dos eu fiquei na Primeira esquadra enquanto que os dois 
foram levados a segunda esquadra.

Curiosamente, eu voltei a ficar retido e fui solto só hoje 
às 11horas, mas sem acesso aos meus pertences ainda, fui 
directo ao hospital onde fiquei horas em tratamento, levei 

injeções, pois nem calça não conseguia usar. Tenho fotos 
que são chocantes e prefiro não partilhar.

De referir que todo esse tempo passei sem alimentação, 
e nem deram oportunidade de comunicar minha família 
que estava a minha procura, mas eles sempre recusaram 
que eu estava na posse deles.

O episódio é tão longo que não cabe aqui arrolar, mas 
quero vos dizer que os verdadeiros terroristas estão dentro 
da PRM, não se pode nem duvidar. 

Companheiros fiquem cientes que eu não vou desistir 
dessa luta, aquela situação foi me dar várias certezas os 
quais antes tinha dúvida, brevemente irei convocar uma 
conferência de imprensa para mais detalhes. Estou sem 
nenhum telefone, tenho informações que estão a revistar 
minhas ligações e mensagens, mas uma vez não temer nada 
aguardo até que eles julguem necessário devolver.

Quero agradecer a todos que estiveram a par do assunto, 
lutaram por partilhas da informação do meu desapareci-
mento, outros não vou citar nomes por questões de segu-
rança.

Quero também lembrar que me levaram depois da mar-
cha terminar e eu estava naquele restaurante apenas para 
almoçar.

Jovens, o País precisa de nós vamos todos resgatar este 
país o qual nós somos parte dele.

Abraços, do vosso minha
Ekhaaa...

O olho do Inocêncio
Por: Estêvão Chavisso 

Relatos de um 
sequestrado e torturado 

pela UIR e GOEPor: Gamito dos Santos Carlos

DESABAFO
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“Nunca me proibiram de vir às aulas com a minha filha”

OPINIÃO

Ciclone Freddy: Quelimane a braços com surto de cólera 
Depois da passagem do Ciclone Freddy, a capital da província 

da Zambézia, Quelimane, enfrenta um surto de cólera. O minis-
tro da Saúde, Armindo Tiago, confirmou nesta quinta-feira (16) o 
registo de um cumulativo de 614 casos, que resultou em oito mor-
tos. O Centro de Tratamento de Cólera já criado tinha igualmente 
146 casos da cólera que estavam sob cuidados médicos. 

Abordagem inovadora dá oportunidade a mães para continuarem a estudar

D ados do Ministério do Género Criança e Ac-
ção Social (MGCAS) de 2022 indicam que 
a taxa de desistência às aulas por parte da 
rapariga é relativamente superior quando 
comparada com a dos rapazes nas escolas 

do Sistema Nacional de Ensino (SNE), bem como no Pro-
grama Nacional de Alfabetização. Por detrás das desis-
tências das raparigas, existem factores ligados à própria 
comunidade onde a rapariga vive, condições financeiras e 
políticas educacionais que não se encaixam com a realida-
de das comunidades. Procurando responder aos desafios 
da comunidade em que está inserido e buscando cativar 
mulheres e raparigas para prosseguirem com os seus es-
tudos, o Centro de Alfabetização e Educação de Laulane 
(CEL) decidiu inovar e permitir que as alunas tragam seus 
filhos às aulas caso não tenham alguém que possa zelar 
por estes enquanto estas estudam. Esta política interna 
permitiu que há pouco mais de 5 anos Leonor David Mata 
pudesse voltar a estudar, levando às aulas a sua filha que 
hoje já tem 6 anos de idade.

Leonor David Mata é resi-
dente do Bairro do Ferroviário, 
arredores da Cidade de Mapu-
to. Frequenta agora o 2º ano de 
alfabetização. Depois de alguns 
anos afastada dos bancos daquele 
centro de alfabetização, retornou 
para dar seguimento ao seu sonho 
de aprender a ler e escrever.

Ficou grávida e foi ao lar quan-
do tinha apenas 16 anos de idade, 
onde teve a sua filha que hoje tor-
nou-se a sua melhor companhei-

ra, pois vão juntas em quase todo 
lado, incluindo à escola, graças 
a iniciativa do CEL que permite 
que pais com filhos menores e 
sem cuidadores possam levá-los 
consigo às aulas. 

“Hoje sei um pouco ler, mas 
ainda estou a praticar mais como 
se escreve. Sei que daqui há pou-
cos meses vou saber ler e contar”, 
diz confiante, para depois contar 
“todos dias preparo a ela (filha) 
para ir a escola, enquanto eu es-

Centro de Alfabetização de Laulane permite que alunas 
levem seus filhos às aulas

Renato Cau

tou aqui a estudar; quando ela 
volta encontra a minha sogra em 
casa. Mas se nesse dia não estiver 
alguém em casa para cuidar dela, 
venho com ela aqui (no centro), 
nunca me proibiram de vir às au-
las com a minha filha. Aqui per-
mitem”. 

Leonor toma melhor exemplo 
a sua própria irmã mais velha que 
também passou pela mesma ex-
periência, chegando a frequentar 
aulas por cerca de dois anos com 
seu bebé ao colo, sendo isso es-
sencial para que amamentasse o 
seu bebé com o leite do peito du-
rante os primeiros meses de vida.

Para si, a abertura que ela e ou-
tras colegas têm de poder levar os 
seus filhos para a escola mostra o 
quanto o Centro está interessado 
em não apenas ensiná-las a ler e 

escrever; pois vai muito além dis-
so. 

Para o director e professor do 
Centro de Alfabetização e Edu-
cação de Laulane, Lourenço Ma-
vundela, permitir que as alunas do 
Centro tragam os seus filhos às 
aulas é um acto de respeito e con-
sideração às mulheres que se es-
forçam para cuidar dos seus lares 
e mesmo assim lhes sobra vonta-
de de aprender a ler e escrever. 

“É uma forma de incentivá-las 
a estudar e buscar fazer com que 
o seu desempenho melhore por-
que terão eliminado uma grande 
preocupação, sobretudo no caso 
de alunas lactantes”, disse, desta-
cando os ganhos.

O director referiu que mui-
tas vezes as alunas que são mães 
perdiam aulas porque sempre 

tinham algo acontecendo e ou-
tras faltavam porque não tinham 
com quem deixar os seus filhos. 
Daí “nós autorizamos que elas 
venham com seus filhos para as 
aulas” referiu o director.

Enquanto isso, a especialista 
de género da Right To Play, Ami-
na Issá, diz que esta inovação sim-
boliza um grande avanço no que 
diz respeito à retenção da rapariga 
na escola nos tempos actuais.

Amina Issa reforça que o 
facto do CEL se mostrar aber-
to para receber alunas com seus 
filhos ao colo significa que “já 
estamos superando as barreiras 
que o projecto outrora aprovado 
pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MI-
NEDH) no seu decreto 39/2003 
que visava a passagem imediata ao 
curso nocturno de raparigas que 
estivessem grávidas. Muitas rapa-
rigas dos seus 15 e 16 anos eram 
obrigadas a entrar noite lutando 
contra todos os riscos que a noite 
trás consigo, mas penso que isto é 
um sinal que vencemos”.

Importa referir que iniciati-
va mereceu elogios da Directora 
Nacional Adjunta do MGCAS, 
Páscoa Sumbana Ferrão, tanto é 
que mostrou interesse em visitar 
o centro de alfabetização nos pró-
ximos dias. 

Visando apoiar as organizações da sociedade civil 
que assistem crianças órfãs e vulneráveis, o go-
verno dos Estados Unidos da América, através da 
USAID, lançou, recentemente, o projecto Facili-
tando o Impacto Duradouro para Crianças Órfãs 

e Vulneráveis (FILOVC). Orçado em 48 milhões de dólares, 
o projecto, que será implementado pelo OSCIDA e AMASI, 
focar-se-á em adolescentes e mulheres jovens com idades cor-
respondidas entre 10 e 24 anos.

O projecto será implemen-
tado nas províncias de Maputo, 
Gaza, Inhambane, Nampula e 
Cabo Delgado. A AMASI será 
responsável pela gestão da inicia-
tiva ao nível da zona norte, sen-
do a OSCIDA ficará encarregue 
pelas três províncias da zona sul.

Esta iniciativa surge no âmbi-

to da luta para reduzir as vulnera-
bilidades relacionadas a infecção 
pelo HIV, mas também garantir 
a adesão/ retenção e supressão 
da carga viral entre os benefi-
ciários terá a duração de cinco 
anos, sendo que no primeiro ano 
serão abrangidos mais de 217234 
beneficiários entre crianças, ado-

USAID disponibiliza 50 milhões de dólares para programa de apoio às 
crianças órfãs e vulneráveis

Duarte Sitoe  

lescentes e os seus cuidadores.
A directora da USAID, He-

len Pataki, referiu que o projec-
to FILOVC visa para atender as 
necessidades das crianças órfãs e 
vulneráveis. “O PEPFAR ajudou 
a construir um sistema de saúde 
sustentável em Moçambique que 
continuará a fornecer serviços 
essenciais às crianças nos pró-
ximos anos. É nesta iniciativa 
de regionalização da resposta 
ao HIV / SIDA que estas duas 
novas organizações passam de 
sub – parceiros para parceiros 
directos de implementação de 
programas da USAID”, frisou 
para depois acrescentar

“Os projectos FILOVC vão 
reduzir a vulnerabilidade das 

crianças e adolescentes ao HIV 
e aos seus efeitos através de um 
sistema comunitário robusto que 
assegura o bem estar dos benefi-
ciários e das suas comunidades. 
O nome FILOVC é uma home-
nagem à nossa querida Filomena 
João, que lutou até ao seu último 
suspiro para garantir que o apoio 
a crianças órfãs e vulneráveis fos-
se feito por instituições locais”.

Por sua vez, Dário Sacur, di-
rector nacional da FHI 360, re-
velou que fora apoiar o país em 
doenças como HIV/SIDA, a 
malária e nutrição fazem parte 
do rol de projectos para ajudar 
os necessitados.

“Como devem saber além 
do suporte nas áreas do HIV, 

tuberculose, nutrição e malária, 
A FHI em Moçambique possui 
uma longa tradição na imple-
mentação de programas para 
as crianças órfãos e vulneráveis 
bem como no fortalecimento 
da capacidade das organiza-
ções locais e tem estado ajustar 
as prioridades em respostas a 
mudanças globais e tendências 
de financiamento mantendo-se 
como organização internacional 
com o término do projeto CO-
VIDA”, disse Sacur.

Refira-se que os gestores do 
FILOVC, OSCIDA e AMASI, 
prometeram com transparên-
cia e eficácia de modo a atingir 
as metas espetadas no primeiro 
ano do lançamento do projecto.
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DESPORTO Benfica observa Bruno Langa para a próxima temporada 
O lateral esquerdo espanhol Alejandro Grimaldo ainda 

não renovou o seu contrato que inspira em Junho do ano 
em curso com o Sport Lisboa e Benfica. Para colmatar a saí-
da do espanhol, as águias já começaram a observar alguns 
jogadores e o internacional moçambicano, Bruno Langa, é 
um dos jogadores que estão a ser observados pelos respon-
sáveis do actual líder da Liga Portuguesa.

A Associação Black Bulls trouxe uma nova for-
ma de ser e estar no futebol moçambicano. 
O clube sediado em Tchumene apostou na 
formação e conseguiu superar os “tubarões” 
do futebol nacional para conquistar o Mo-

çambola em 2021, sendo que em 2022 foi vice-campeão 
nacional. A postura da equipa presidida por Junaid Lal-
gy inspirou o Futebol Clube de Bagamoio, emblema que 
evolui no campeonato provincial de Tete, que, agora, olha 
para a formação como trunfo para chegar a fina – flor do 
futebol moçambicano. Numa entrevista concedida ao Evi-
dências, Amílcar Agostinho, presidente da colectividade 
falou dos planos e objectivos para a presente temporada.

Actualmente, a província 
de Tete só tem um represen-
tante no Campeonato Na-
cional de Futebol, a União 
Desportiva de Songo. En-
tretanto, Amílcar Agostinho, 
presidente do Futebol Clube 
de Bagamio, referiu que o fu-
tebol ao nível da província de 
Tete está num bom caminho, 
tendo lembrado que a provín-
cia teve uma equipa na final 
da Poule de Apuramento ao 
Moçambola ao nível da zona 
centro.

“O estágio de futebol na 

província de Tete é saudá-
vel, até porque hoje teríamos 
duas equipes no Moçambola, 
infelizmente não deu certo 
porque não tivemos sorte. A 
época passada foi bastante 
disputada e repleta de muitos 

sonhos e histórica para o nos-
so rejuvenescimento como 
clube. Atingimos um pico im-
portante ao apuramos o clube 
ao poule de apuramento, um 
feito que orgulha a toda pro-
víncia de Tete”, disse Brito.

Mas porque nem tudo é 
um mar de rosas, Agostinho 
mostra-se indignado devido 
ao comportamento de alguns 
árbitros que considera ten-
denciosos no Campeonato 
Provincial de Futebol.

“Infelizmente, Tete não 
fica de trás na sabotagem de 

jogos por parte da equipa da 
arbitragem. Creio que este 
ano mudem de mentalidade 
porque nós investimentos no 
futebol sem nenhum retorno. 
É mesmo por amor a camiso-
la”, desabafa.

FC de Bagamoio pretende seguir os passos da ABB para 
chegar ao Moçambola

Colocar Moatize na rota do 
Moçambola é um dos grandes 
objectivos da actual direcção 
do clube. Para a presente épo-
ca, o objectivo é terminar o 
“provincial” de Tete no pódio 
e consequentemente carimbar 
o passaporte para disputar a 

poule de apuramento ao nível 
da zona centro.

“Este ano estaremos inse-
ridos na maior prova do cam-
peonato provincial de futebol 
de Tete e os juniores. Para 
presente época ainda preva-
lece o sonho de ascendermos 

ao campeonato nacional de 
futebol até porque será um 
feito muito importante por-
que a nossa cidade de Moatize 
necessita. Desde a proclama-
ção da independência nunca 
tivemos um clube no campeo-
nato nacional”, sublinha.

Formação sediada pretende apostar na formação para chegar ao primeiro escalão do 
futebol nacional 

Duarte Sitoe 

A Associação Black Bulls 
mostrou que a formação é 
um dos pilares para o sucesso 
e o Desportivo de Tete quer 
copiar o exemplo dos Touros 
para alcançar os seus objec-
tivos.  Aliás, Amílcar Agos-
tinho olha para o presidente 
da ABB como fonte de ins-
piração.

“Eu me inspiro actualmen-
te com o projecto da ABB na 
pessoa do Presidente Junaid 
Lalgy que é um agente des-

portivo mais proactivo que o 
País tem e precisamos beber 
muito dele pela gestão orga-
nizativa dos seus projectos. 
Neste momento, estamos 
a trabalhar com jovens dos 
seus 14 a 17anos de idade 
para os juniores porque a 
maioria dos juniores do ano 
passado ascenderam a equipe 

principal. Com essa camada 
acreditamos que teremos um 
futuro brilhante daqui alguns 
anos, nós como clube ajuda-

mos muito esses jovens em 
várias áreas quer na formação 
acadêmica e na vida social”.

Para além de olhar para 
o presente, o presidente do 
Futebol Clube de Bagamio 
ambiciona construir nos pró-
ximos temos um campo com 
padrões exigidos pela Federa-
ção Internacional de Futebol, 
tendo já adquirido espaço 
para o efeito.

“Neste exato momento 
contamos com um espaço 
para erguemos a nossa in-
fraestrutura desportiva, ad-
quiri o espaço com outros 
projetos da minha Empresa 
mas pensei em construímos 
um campo de futebol por-
que a província precisa de 
mais campos com condições 
básicos para a prática de fu-
tebol”, disse a fonte para 
depois agradecer aos sócios 
e simpatizantes do FC de Ba-
gamoio pelo apoio que tem 
dado ao clube.

A fórmula da Black BullsO estágio de futebol na 
província de Tete é saudável, 
até porque hoje teríamos 
duas equipes no Moçambola, 
infelizmente não deu certo 
porque não tivemos sorte. A 
época passada foi bastante 
disputada e repleta de muitos 
sonhos e histórica para o nosso 
rejuvenescimento como clube. 
Atingimos um pico importante 
ao apuramos o clube ao poule 
de apuramento, um feito que 
orgulha a toda província de Tete.
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CULTURAOtis Selimane traz “Tumbuluku” a Maputo
Foi no Kwetu que Otis Selimane decidiu expor a magia 

à volta do “Tumbuluku”, um álbum inaugu ral que chega a 
Maputo depois de lançado no Brasil, em Novembro do ano 
passado, onde o artista moçambicano se encontra radicado. 
Trata-se de uma obra de 12 faixas, que durou sete anos de 
produção e, finalmente, saiu em 2021. Entre Aspas

Em Dezembro de 2019, o escritor Teodoro Waty lançou a obra “A amarrada chu-
va de KaMutxukhêti”, uma história sobre Moçambique, a sua parte profunda e 
ancestral – uma viagem aos ritos, às hierarquias sociais, aos costumes e tradi-
ções da Nação. Através de uma iniciativa da Universidade Eduardo Mondlane 
e da Universidade Áquila, em parceria com a Cine Internacional, a obra de 

Waty inspirou uma peça teatral, com mesmo nome, sendo que a estreia teve lugar no passa-
do dia 16 do corrente mês de Março, Cine-Teatro Scala, na Cidade de Maputo.

 A obra “A amarrada chuva 
de KaMutxukhêti”, um posto 
administrativo pertencente 
ao distrito de Chibuto, será 
retratada numa peça teatral 
que promete cativar atenção 

dos admiradores e críticos das 
artes.

Evaristo Abreu foi quem 
adaptou a obra, sendo que 
nesta empreitada contou com 
a colaboração de Policarpo 

Mapengo e Vítor Gonçalves, 
sendo que Maria AtáliaAd-
amugy ficou encarregue pela 
encenação.

“Queremos trazer ao públi-
co um trabalho bastante bo-

Obra de Teodoro Waty “A amarrada chuva de KaMutxukhêti” 
inspira peça teatral

Duarte Sitoe 

nito, apreciável e consumível. 
É um trabalho que iniciou nos 
meados do ano com a procu-
ra da obra, lemos esta obra e 
identificamos uma história.  O 
nosso desafio por esses dias é 
adaptar obras moçambicanas 
para o teatro. Começamos por 
escolher este livro e passamos 
pela adaptação, o casting e de-
pois começamos a fazer o tra-
balho de mesa. A escolha dos 
actores foi feita ao pormenor 
e se reparem vão descobrir 
que temos a nata dos actores 
está aqui nesta obra”, disse 
Adamugy.

Numa primeira fase a peça 
teatral será exibida na capital 
do País, mas a encenadora el-
evou a fasquia e referiu que há 
desafio de levar a peça para 
KaMutxukhêti, localidade que 
inspirou Teodoro Waty a es-
crever o livro.

“Nos desafiamos a levar a 
peça primeiro para KaMutx-
ukhêti que é uma localidade 
que existe e depois para os 
outros cantos do País. Fazer 
por fazer e não inspirar nin-
guém não tem interesse. O 
que mais me agrada no espe-

ctáculo que dirijo é que pelo 
menos no fim as pessoas da 
sala até porque de estaciona-
mento reflitam no que viram 
e tenho que a certeza que esta 
reflexão vai existir e vai es-
timular a transformação, ou 
seja, fazer o espectáculo do 
início ao fim com aquilo que 
é nosso”.

Depois assistir à estreia da 
peça, o autor da obra “A am-
arrada chuva de KaMutxukhê-
ti”, Teordoro Waty não teve 
dúvidas de que a adaptação 
supera a ideia original.

“Acho que está bastante 
melhor passada para o teatro 
do que quando escrevi e en-
tendo que os encenadores e os 
actores compreenderam o ob-
jectivo e mensagem que queria 
lançar.  Espero que venham a 
ler e entender como os actores 
entenderam. Nem toda gente 
pode ler, mas agora assistindo 
podem compreender o que 
quero transmitir”, declarou.

Por sua vez, o reitor da 
Universidade Eduardo Mond-
lane referiu que a peça é uma 
demonstração daquilo que a 
academia pode fazer.

A Fundação Carlos Morgado (FCM), uma orga-
nização moçambicana sem fins lucrativos aca-
ba de lançar o Prémio Literário  Carlos Mor-
gado, no género Conto, aberto para submissão 
de candidaturas de 15 de Março a 15 de  Maio 

de 2023.

O Prémio é organizado pela 
CATALOGUS, plataforma de 
promoção de autores moçam-
bicanos e desenvolvimento 
de projectos literários e tem 
como finalidade contribuir 
para a descoberta e projec-
ção de novas vozes literárias 
em Moçambique e celebrar a 
contribuição de Carlos Morga-
do  enquanto cidadão moçam-
bicano e defensor de causas 
nobres.

Todos cidadãos moçambi-
canos (a residir no País ou no 
estrangeiro), sem livro publi-
cado, com  idade não superior 
a 35 anos até o último dia de 

submissão, incluindo autores 
que tenham contos  publicados 
em jornais, revistas, websites, 
blogs, antologias impressas ou 
digitais, podem participar  do 
concurso.

O Prémio Literário Carlos 
Morgado terá um único vence-
dor entre dez finalistas. O mes-
mo  contempla prémios em 
dinheiro, publicação de colec-
tânea dos dez finalistas e cré-
dito para  aquisição de livros. 
O vencedor receberá a pre-
miação equivalente a 50.000 
MZN (cinquenta mil  meti-
cais) dos quais, valor monetá-
rio de 42,500.00 MZN (qua-

Concurso Literário Carlos Morgado quer consagrar novas vozes da 
literatura moçambicana

renta dois mil e quinhentos 
meticais),  crédito de 5,000.00 
MZN (cinco mil meticais) para 
aquisição de livros e publica-
ção do conto  submetido na 
colectânea do Prémio Literá-
rio Carlos Morgado incluindo 
cinco (5) cópias avaliadas  em 
2,500.00 MZN (dois mil e qui-

nhentos meticais).
Os restantes finalistas rece-

berão, cada, premiação equiva-
lente a 5,000.00 MZN (cinco 
mil meticais)  dos quais, cré-
dito de 2,500.00 MZN (dois 
mil e quinhentos meticais) para 
aquisição de livros e  publica-
ção dos contos submetidos na 

colectânea do Prémio Literá-
rio Carlos Morgado, incluindo  
cinco (5) cópias avaliadas em 
2,500.00 MZN (dois mil e qui-
nhentos meticais).

A Fundação Carlos Morga-
do mantém vivo o legado de 
Carlos Morgado intervindo 
nos campos da saúde, cultura, 
desporto e educação, sendo 
que nesta última, a instituição 
actua através do fortalecimento 
e apoio em infra estruturas do 
ensino através da distribuição 
de equipamentos,  formações e 
bolsas de estudo. A organiza-
ção baseia-se na honestidade, 
honra e patriotismo, como ali-
cerces da sua existência.

A submissão dos contos 
pode ser feita (a partir do dia 
15 de Março) através da pla-
taforma online  acessível no 
endereço premioliterario.car-
losmorgado.org.
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ÚLTIMA HORA
Ossufo Momade diz que não há espaço para adiamento

Duarte Sitoe  

… e insta Presidente da República a cumprir com as suas promessas 

Numa altura que ainda se discute a viabi-
lidade da realização das eleições distri-
tais, inicialmente agendadas para 2024, 
o maior partido da oposição em Moçam-
bique, na voz do seu presidente, Ossufo 

Momade, veio, mais uma vez, ao público reiterar que não 
há espaço para o adiamento das mesmas, tendo instando a 
Frelimo e o seu Presidente a respeitarem rigorosamente a 
Constituição da República. Por outro lado, Momade apon-
tou que o Governo deve cumprir com as promessas feitas 
à margem do DDR para garantir a paz efectiva e reconci-
liação nacional.

Em Dezembro do ano pas-
sado, à margem do Informe So-
bre o Estado Geral da Nação, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, anunciou a constituição 
de uma Comissão de Inquérito 
para avaliar a viabilidade da rea-
lização das eleições distritais em 
2024.

Enquanto ainda se aguarda 
pela criação da Comissão de In-
quérito, a Bancada Parlamentar 
da Frelimo votou contra um de-
bate proposto pela Renamo so-
bre duas leis referentes às elei-
ções distritais programadas para 
este ano, o que, de certa forma, 
abre espaço para um possível 
adiamento das mesmas.

Na abertura da 24ª Sessão 
Ordinária da Comissão Política 
Nacional, esta segunda-feira, o 
presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, vincou que não há 
espaço para o adiamento das 
eleições distritais, tendo apela-
do ao bom senso do Presidente 
da República e o do seu partido.

“Relativamente a realização 

das eleições distritais em 2024, 
a Renamo é pelo cumprimento 
rigoroso da Constituição da Re-
pública de Moçambique, que o 
actual Presidente do Governo 
da Frelimo jurou duas vezes 
respeitar e cumprir, frisando 
que o povo é seu patrão”, disse 
Momade.

O processo de Desmilitari-
zação, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos seus anti-
gos guerrilheiros da Renamo é 
ponto que ainda divide o maior 
partido da oposição e o Gover-
no. Segundo o líder da perdiz, 
o Governo deve cumprir com 
as suas promessas com vista a 
garantir a reconciliação nacional 
e paz efectiva.

“O partido Renamo está no 
cumprimento integral do pro-
cesso de DDR até ao seu térmi-
no. Nesta vertente, apela ao Go-
verno que cumpra com as suas 
promessas com vista a garantir 
uma paz efectiva e reconciliação 
nacional, respeitando de forma 
rigorosa os protocolos assina-

Renamo não abre mão das eleições distritais

dos nesta matéria”, salienta.

Ressurgimento dos 
esquadrões da morte

Numa outra abordagem, o 
líder da Renamo denunciou, 
mais uma vez, o ressurgimen-
to dos esquadrões da morte 
que sequestram e assassinam 
membros e simpatizantes da 
Renamo, tendo dado exemplo 
de dois membros que foram as-
sassinados na província de Tete.

“No âmbito da intolerância 
política assistimos o ressurgi-
mento de esquadrões da morte 
que sequestram e assassinam 
membros e simpatizantes da 
Renamo. Neste preciso mo-
mento com maior incidência 
para os nossos combatentes 
desmobilizados no âmbito do 

DDR. Violando o direito fun-
damental consagrado na Cons-
tituição da República, direito a 
vida, nos termos do Artigo 40”, 
referiu.

No dia 18 do corrente mês 
de Março, algumas organizações 
da sociedade civil organizaram 
em todo território nacional uma 
marcha em homenagem ao ra-
pper Azagaia. Contudo, na Ci-
dade de Maputo a marcha foi 
inviabilizada pelas autoridades 
da lei e ordem que recurso a gás 
lacrimogêneo e balas de borra-
cha dispersou as pessoas que se 
fizeram a rua.

Para Ossufo Momade, a 
atitude da polícia que, na sua 
opinião, devia proteger o povo 
foi vergonhosa, apelidando 
este episódio como mais um 
duro golpe à democracia em 

Moçambique.
“Ficamos ainda chocados 

quando vimos que a polícia a 
mando do Governo da Frelimo 
a impedir que a população e os 
admiradores de Azagaia pudes-
sem acompanhar o trajecto fú-
nebre, que teve a manobra da 
mudança de rota previamente 
definida para o cotejo, que ver-
gonha é essa? Em nenhuma 
parte do mundo o Estado impe-
de os cidadãos de acompanhar 
um cortejo fúnebre. A polícia 
tinha o dever de proteger a po-
pulação e começou a disparar 
de forma indiscriminada contra 
os manifestantes, ouvia-se tiros, 
agressões brutais, grito de de-
sespero dos manifestantes, uso 
de armas de forma despropor-
cional, incluindo perda de vidas 
humanas”, denunciou Momade.

PUBLICIDADE


