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O Conselho de Estado reuniu-se, semana 
passada, para deliberar sobre a 
autorização para que o antigo Presidente 
da República, Armando Guebuza 
prestasse declarações ao tribunal no 

dia seis de Outubro próximo, na sequência do pedido 
formulado pelo Tribunal Supremo, Entretanto, o 
pedido de um dos réus de se arrolar como declarante 
o antigo ministro de defesa, Filipe Nyusi, foi recusado 
pela 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, o que reforça a ideia de tratar-se de um 
julgamento político e da existência de intocáveis, 
tendo em conta o envolvimento do antigo ministro da 
Defesa na mega fraude. Adriano Maleane, ministro de 
Economia e Finanças, é o único membro do Governo 
que será ouvido.

Ontem, segunda-feira, 
iniciou o complexo e longo 
processo do julgamento dos 
19 réus arrolados no processo 
nº 18/2019-C, que investiga 
o escândalo financeiro que 
culminou com a contratação 
de uma dívida ilegal e oculta no 
valor de USD 2,2 mil milhões. É 
a maior fraude financeira desde 
que Moçambique se consagrou 
independente, tanto pelo 
volume como pela qualidade 
das pessoas arroladas.

Dos 19 arguidos, 12 
respondem em liberdade, 
enquanto outros sete (7) tidos 
como peças fundamentais 
continuam em prisão 
preventiva. São eles Armando 
Ndambi Guebuza, filho do 
antigo Presidente da República; 
Gregório Leão, antigo Director-
Geral do Serviço de Informação 
e Segurança de Estado (SISE); 
António Carlos do Rosário, 
antigo Director da Inteligência 
Económica do SISE e antigo 
PCA da ProIndicus, MAM e 
EMATUM; Cipriano Mutota, 
oficial do SISE; Teófilo 
Nhangumele, intermediário do 
esquema das dívidas ocultas; 
Bruno Tandane Langa, 
intermediário e amigo de 
Ndambi Guebuza; e Ângela 
Buque Leão, esposa do antigo 
Director-Geral do SISE.

Desde que se anunciou 
a marcação do julgamento, 

o debate foi em torno dos 
declarantes. São quase 70 e, um 
dos arguidos, António Carlos do 
Rosário, requereu ao Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo 
a inclusão de 34 nomes na lista 
de testemunhas, que incluí o 
antigo ministro de Defesa e 
actual Presidente da República, 
Filipe Nyusi, numa lista onde 
estão membros do governo, 
deputados, magistrados.

Apesar de considerado 
uma das peças-chave para o 
esclarecimento do escândalo 
financeiro das “dívidas 
ocultas”, por ter participado 
em processos decisivos, desde 
a criação das três empresas, 
passando pela obtenção das 
garantias do Estado, até às 
negociações que viabilizaram os 
empréstimos ilegais, seu pedido 
foi indeferido, o juiz do caso, 
Epifânio Baptista, argumentou 
que o Presidente da República 
não deve ser arrolado porque 
não é pessoa desinteressada 
dos autos, ignorando inúmeras 
provas, incluindo assinaturas 
que vêm sendo reveladas nos 
últimos anos.

“O juiz da causa critica os 
advogados Alexandre Chivale 
e Isálcio Mahanjane, por 
serem contraditórios nos seus 
posicionamentos: primeiro 
defenderam a nulidade das 
declarações de Filipe Nyusi junto 
dos autos; segundo requereram 

O antigo chefe do Estado terá afirmado que não via problema em prestar decla-
rações ao tribunal
Por outro lado, o juiz do caso negou o pedido de se ouvir Presidente da República, 
Filipe Nyusi. 

DESTAQUE

Guebuza aceitou ser ouvido e o Conselho do 
Estado anuiu

Em resposta à solicitação do Tribunal Supremo

a audição de Filipe Nyusi em 
sede de instrução contraditória; 
depois o advogado Alexandre 
Chivale prescindiu da diligência 
requerida; e agora volta a 
requer, mais uma vez, a audição 
de Nyusi como testemunha”, lê-
se no despacho.

Epifânio Baptista prossegue 
que os advogados Alexandre 
Chivale e Isálcio Mahanjane 
“revelam uma actividade 
desonesta, cavilosa, proteladora 
com a intenção de prejudicar 
as condições favoráveis a uma 
boa e justa decisão do pleito”, 

lê-se no despacho publicado 
no dia 17 passado, onde foram 
chumbados outros 33 nomes 
com argumentos de que o 
“requerente não alega e nem 
demonstra o contributo dos 
mesmos para a busca de verdade 
material”.

O Conselho do 
Estado, reunido em sessão 
extraordinária, na passada 
quinta-feira, deliberou a 
autorização do conselheiro 
Armando Emílio Guebuza para 
que esteja livre de ser ouvido, 
em resposta à solicitação do 
Tribunal Supremo. 

Ao que o Evidências 
apurou, Guebuza terá mostrado 
disponibilidade para prestar 
esclarecimentos que vierem a 
ser solicitados pelo Tribunal na 
sessão agendada para dia 06 de 
Outubro, no mesmo dia em que 
será ouvido o antigo ministro 
do interior, Alberto Mondlane, 
tal como consta do calendário 
do julgamento publicado há 
semanas.

No entanto, no novo 
calendário oferecido à imprensa, 
através de um comunicado de 
imprensa partilhado, na última 

sexta-feira, nada consta sobre 
esta data. O Tribunal Supremo 
teria explicado ao Evidências, 
através do seu porta-voz, Pedro 
Nhatitima, que aguardava pela 
reposta do Conselho do Estado. 

Por outro lado, pela 
dimensão da figura, o antigo 
Presidente da República tem a 
prerrogativa de responder por 
escrito, segundo comentou o 
porta-voz do Tribunal Supremo, 
contudo não deixa claro por que 
o nome de Alberto Mondlane, 
antigo ministro do Interior, 
que teve mesmo papel que 
Nyusi, entanto que seu vice-
coordenador do Comando 
Operativo Conjunto das FDS, 
já não consta também do 
calendário.

Inconformados, contactamos 
André Cháile, director de 
comunicação e imagem do 
Tribunal Supremo, que também 

explicou ao Evidências que o 
Tribunal Supremo aguardava 
pela anuência do Conselho do 
Estado. 

"Nós não avançamos com 
essa agenda, porque há certas 
diligências que estão em curso 
ainda", disse explicando que 
o despacho de 12 de Julho de 
2021, que anuncia o julgamento, 
é claro, ao anotar as diligências 
a serem seguidas. 

 "Nós não alteramos nada, 
só estamos à espera do Conselho 
do Estado e vai se anunciar", 
disse, quando consultado no 
último Domingo.

O despacho que anuncia 
o calendário do julgamento 
refere que “o antigo Presidente 
da República, na qualidade 
do membro do Conselho do 
Estado, não deve ser notificado 
para prestar declarações sem 
anuência deste Conselho”.

Nelson Mucandze

Armando Guebuza respondeu ao CE que não via problema em ser ouvido
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É um relato aterrador. Vem de um homem, cuja identidade preferimos 
omitir por opção, que durante 36 dias esteve nas mãos dos terroristas, 
depois de ter sido raptado em Palma, numa estância hoteleira onde 
trabalhava. Foi levado a Mocímboa da Praia onde, juntamente com 
outros reféns, entre homens, mulheres e crianças diz ter vivido os 

piores dias de sua vida. Ao Evidências, revela alguns detalhes de como era vida 
em Mocímboa da Praia, a relação entre os insurgentes e os seus reféns, bem como 
as leis que funcionavam naquele ponto do país, que durante um ano esteve nas 
mãos de militantes islâmicos. Conta que as mulheres eram obrigadas a casar com 
os insurgentes, sem direito a escolha e eram, incluindo crianças menores, usadas 
como moeda de troca entre os jihadistas. Paralelamente, as crianças maiores de 
cinco anos frequentavam madrassas, enquanto as mais velhinhas aprendiam a 
manipular armas e com 10 anos já eram envolvidas em combates. Para escapar 
a aviões e helicópteros de reconhecimento e aos possíveis bombardeamentos, os 
insurgentes e seus reféns viviam como vampiros, dormindo de dia e vivendo a sua 
vida normal durante a noite. Acompanha a seguir alguns depoimentos importantes. 

O Jornal Evidências trás 
nesta edição, um relato, em 
primeira pessoa, de um jovem, 
cujo nome e detalhes de sua 
identificação preferimos ocultar 
para a sua segurança, que viveu 
durante aproximadamente 40 
dias em Mocímboa da Praia, 
depois de ter sido raptado 
pelos terroristas em Palma, na 
sequência do ataque de 24 de 
Março último.

Muhamed Issufo, de seu 
nome fictício, viveu nas garras 
dos insurgentes por mais de 
36 dias. Conta que quando 
os insurgentes invadiram 
Palma, a 24 de Março último, 
encontrava-se incomodado, 
razão pela qual não conseguiu 

fugir com o primeiro grupo 
que abandonou aquele distrito, 
logo após a invasão, tendo sido 
surpreendido pelos malfeitores, 
que o retiveram e o levaram 
para uma casa, ainda em 
Palma, onde mantinham mais 
de 30 vítimas como reféns.

Aqui, conta a fonte, todos 
foram submetidos a uma 
entrevista pelos insurgentes, 
procurando saber quem eram 
ele, de onde vinham e o que 
faziam em Palma. Basicamente, 
os terroristas queriam ter a 
certeza de que no grupo de 
reféns não havia militares e 
polícias. 

“A mim perguntaram 
se era militar e respondi 

negativamente. Apesar de 
ter mostrado documentos da 
minha profissão e do local 
onde eu trabalhava (omitimos 
deliberadamente para proteger 
a fonte), não acreditavam nas 
minhas declarações por me 
acharem um pouco forte”, 
relata.

Apesar de ninguém ter 
assumido pertencer ao sector 
castrense, os terroristas 
seleccionaram seis jovens de 
sexo masculino, incluindo a 
nossa fonte, tendo-os levado até 
às proximidades de uma vala 
comum, onde aplicavam as 
suas penas de morte atiravam 
os corpos das pessoas que, no 
seu entender, mereciam a pena 

Terroristas só mantinham vivo quem lhes fosse útil
Insurgentes treinam crianças de 10 anos para serem soldados e utilizavam alguns raptados como escudo.

Mulheres raptadas eram obrigadas a casar com insurgentes e não tem liberdade
Mocímboa era tratada como capital de uma circunscrição islâmica que chamam de Kambi

De dia ficavam escondidos e viviam normalmente 
durante a noite

Saiba como era a vida dos terroristas e seus reféns em Mocímboa da Praia

DESTAQUE

Continua na pag  12

Reginaldo Tchambule, em Cabo Delgado

PUBLICIDADE

de execução.
Com as mãos amaradas 

atrás, a vítima, que fala muito 
bem suaíli e árabe, conta que só 
escapou após imitar um outro 

jovem que quando chegou a 
sua vez de ser executado gritou 
“AllahuAkbar”, uma expressão 
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O secretário-geral da Associação dos 
Ruandeses em Moçambique, Byiringiro 
Wellars e seu irmão Niyonteze Jean 
Jacques, foram “raptados”, há dias, no 
bairro de Zimpeto na cidade de Maputo, 

tendo sido levados à Matola, mantidos na Esquadra 
Policial de T3, de onde só viriam a ser libertos 24 horas 
depois, após uma forte intervenção da Comunidade 
Ruandesa junto do Governo.

É um episódio que fez au-
mentar os nervos da comuni-
dade ruandesa refugiada em 
Moçambique, que já manifes-
tou publicamente o seu senti-
mento de insegurança depois 
da presença das forças de de-
fesa e polícias de Ruanda nas 
terras moçambicanas, meses 

depois do rapto e desapare-
cimento do jornalista Nta-
muhanga Cassien, raptado 
em Inhaca e que até aqui está 
em parte incerta.

Esta tentativa de rapto, 
que segue o mesmo padrão 
do registado contra Cassien 
em Inhaca, ocorreu no dia 
12 de Agosto corrente, às 15h 
e 30min, quando Byiringiro 
Wellars, Secretário-geral da 
Associação dos Ruandeses 

em Moçambique e seu irmão 
Niyonteze Jean Jacques foram 
surpreendidos pela polícia no 
Bairro de Zimpeto, na cidade 
de Maputo, tendo sido levados 
à Matola, mantidos na Esqua-
dra Policial de T3 e libertados 
24 horas depois, após forte 
intervenção da Comunidade 

Ruandesa junto do Governo.
O facto foi denunciado, 

esta segunda-feira, pelo par-
tido Nova Democracia (ND) 
que dá a voz a uma comuni-
dade que nos últimos dias vive 
apreensiva devido a presença 
de agentes da polícia e agentes 
secretos, entre o contingente 
ruandês destacado para Cabo 
Delgado. 

“Hoje, dia 23 de Agosto, 
faz três meses que o jornalista 

Polícia encarcera secretamente dois refugiados 
ruandeses na Matola

Denuncia Nova Democracia que diz tratar-se de tentativa de rapto

Evidências

ruandês Ntamuhanga Cassien 
foi raptado em Inhaca e entre-
gue à Embaixada do Ruanda 
em Maputo, não se sabendo, 
até hoje, do seu paradeiro e 
sem nenhum pronunciamento 
das autoridades moçambica-
nas”, destaca a nota partilha-
da à nossa redacção.

O partido liderado por Sa-
lomão Muchanga, avança que 
os refugiados ruandeses no 
País estão expostos a sua sorte 
e sofrendo graves atentados à 
sua condição de refugiados e 
inerente dignidade humana.

Um pouco por todo o País, 
existem milhares de cidadãos 
ruandeses que escolheram 
Moçambique como destino, à 
luz da Convenção Internacio-
nal de protecção de refugia-
dos, ratificada pelo nosso País, 
condição legal para acolher e 
proteger pessoas que sofrem 
de deslocamento forçado, a re-
começar suas vidas.

“A Nova Democracia, so-
lidária com a comunidade 
Ruandesa em Moçambique, 
quer, através deste alerta inter-
nacional, despertar ao País e 
ao mundo sobre a violação as-
sistida dos Direitos Humanos 
com a cumplicidade das au-
toridades moçambicanas, que 
permitem que cidadãos ruan-
deses, com estatuto de refu-

giados, sejam raptados ou ex-
traditados extra-judicialmente 
para o País de origem, onde 
seus direitos e integridade cor-
rem risco absoluto”, sublinha 
na comunicação intitulada 
“alerta internacional: cresce o 
rapto de refugiados ruandeses 
em Moçambique”.

Embaixador de Ruanda 
em Maputo é persona non 
grata na África do Sul por 

liderar perseguição

O partido ND, dos poucos 
activos no país, explica que de-
cidiu erguer a sua voz em de-
fesa do clamor dos refugiados, 
que vêem o seu estatuto de re-
fugiados e o direito à vida em 
Moçambique em causa. Acu-
sa ainda o actual embaixador 
ruandês no país de ter um per-
fil de perseguição que já lhe 
valeu expulsão noutros países.

“Queremos lembrar e de-
nunciar que o embaixador 
do Ruanda em Moçambique, 
Nikobisanzwe Claude foi ex-
pulso da África do Sul, em 
Março 2014, por perseguição 
a refugiados ruandeses”, escre-
ve a ND, no comunicado em 
que repudia com veemência 
e desprezo “estes actos maca-
bros e exige que as autoridades 
moçambicanas se pronunciem 

a respeito dos raptos de 23 de 
Maio e 12 de Agosto”.

Segundo dados da agre-
miação, Moçambique conta 
com, pelo menos, 4.000 refu-
giados ruandeses, parte dos 
quais fugiram daquele país 
devido a alegada perseguição 
a opositores e intelectuais exi-
lados pelo regime do actual 
Presidente, Paul Kagamé.

Neste momento, Moçam-
bique conta com apoio de 
900 militares e 100 polícias 
provenientes de Ruanda, na 
sequência de apoio para com-
bate à insurgência em Cabo 
Delgado, uma aproximação 
que tem surtido efeito no Tea-
tro Operacional Norte (TON), 
mas assombra a comunidade 
ruandesa que teme que alguns 
destes polícias tenham sido 
destacados para perseguir pes-
soas procuradas pelo regime. 
Refira-se que após o rapto de 
Cassien, havia uma lista de 
outros quatro ruandeses que 
estavam na mira do regime de 
Kigali.

A Associação dos Ruan-
deses Refugiados em Moçam-
bique já pediu ao Governo 
moçambicano que respeite a 
convenção de Genebra, no 
que diz respeito aos refugia-
dos provenientes do regime de 
Kagamé.

Secretário-geral da Associação dos Ruandeses foi mantido 24 horas na Esquadra
Operação seguiu o mesmo padrão do rapto do jornalista ruandês Ntamuhanga Cassien
Há suspeita de que algumas “botas” ruandesas estejam a actuar em Maputo

A Nova Democracia, solidária 
com a comunidade Ruandesa em 
Moçambique, quer, através deste 
alerta internacional, despertar 
ao País e ao mundo sobre a 
violação assistida dos Direitos 
Humanos com a cumplicidade 
das autoridades moçambicanas, 
que permitem que cidadãos 
ruandeses, com estatuto de 
refugiados, sejam raptados ou 
extraditados extra-judicialmente 
para o País de origem, onde seus 
direitos e integridade correm 
risco absoluto.
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Mandou-me a família Tonela para que contactasse o Director do Evidências. O assunto respeita à edição nº 28, de 17 de Agosto de 2021 desse jornal, designa-
damente a sua primeira página, sob o título “Ministro Max Tonela espanca esposa até perder dentes” ostentando uma fotografia do senhor Max Tonela, e bem 
assim ao texto constante da página 05 dessa edição.

Essa publicação afectou duma forma grave a integridade e bom nome do senhor Max Tonela, da sua esposa e da sua família, pelo que venho, na qualidade de 
representante legal e ao abrigo do artigo nº 33 da lei de imprensa em vigor, exercer o Direito de Resposta que assiste aos ofendidos e solicitar a publicação desta 
resposta, no mesmo lugar e com igual revelo ao do escrito aqui desmentido.

Essa notícia é FALSA
Essa notícia é falsidade, está prontamente demonstrada e pode ser verificada por qualquer pessoa, exerça ou não a nobre profissão de jornalista. Aliás, também 

outros jornalistas e outros jornais comprovaram a falsidade da notícia, através da mais básica acção desenvolvida por qualquer imprensa escrita que se preze. Foi 
contactada a ofendida para entrevistas e fotos, feitas aliás no mesmo dia da publicação do artigo aqui desmentindo.

Lamenta-se que o dito jornalista, aliás anónimo, não tenha, como deve nessa qualidade profissional, produzido informação completa e objectiva. Nem sequer 
abordou qualquer dos visados. Lamenta-se que o dito jornalista não tenha - como deve qualquer jornalismo que se preze e qualquer jornalista nessa qualidade 
profissional - repudiado a difamação, a mentira e a acusação sem provas. Nada do relatado no artigo em questão foi confirmado, nem sequer houve tentativa de 
obter confirmação da falsa informação, alegadamente obtida de fontes ditas, anónimas.

Lamenta-se que a direcção de um jornal permite títulos apelativos, mas de conteúdos incoerentes, inconsistentes e contraditórios e não confirmados por ne-
nhum facto. Este tipo de jornalismo, com ausência de regras deontológicas e de ética, desacredita não apenas o concreto jornal, mas, e afinal, toda a imprensa 
moçambicana que se preza. E que é prezada por todos. Este tipo de jornalismo na verdade envergonha todos aqueles que lutaram e até deram a vida por uma 
imprensa livre e forte, pilar crucial na construção da nossa democracia.

Nunca houve qualquer contacto. Caso tivesse havido contacto, não haveria sequer qualquer notícia. A leitura do conteúdo do artigo mostra a inconsistência e 
a contradição com o apelativo título. A narrativa desenvolvida não é sobre o signatário e a sua actual esposa.

O senhor Max Tonela, a sua esposa e a sua família estão bem, saudáveis e felizes na sua vida privada, que sem dúvida merece respeito e deve ser respeitada, e 
não devassada a qualquer custo para finalidades inconfessáveis.

Posto isto, aguarda-se a publicação desta resposta. O Direito de Resposta como se disse acima, tem assento legal no artigo 33, nº 3, alíneas a e b da lei da im-
prensa em vigor [lei 18] 91, de 10 de Agosto. Resposta que deve ser publicada no mesmo lugar e com igual relevo que foi dado ao escrito aqui desmentido. A 
rectidão, ainda que mínima, exigiria um evidente notário pedido de desculpas aos visados pela infâmia da publicação feita, ainda sem suporte legal. 

Nos precisos termos do nº 8 do artigo 35 já invocado e do Direito de Resposta é independente do procedimento judicial pelo facto [falso] publicado e do direito 
de indemnização pelos danos causados.

Aceite os melhores comprimentos.
Fernanda Lopes

Carteira Profissional nº 129

Na nossa última Edição (28), de 17 de Agosto, noticiamos que o ministro de Energia e Recursos Minerais, Max Tonela teria espancado sua esposa até perder 
os dentes. Os relatos são de fontes que, apesar de terem dado a cara, ocultamos por opção.

No calor do fecho, a nossa reportagem confiou piamente nas suas fontes, tendo se limitado na pluralidade delas, nos detalhes e no histórico do ministro en-
volvido, optado, por isso, por publicar a notícia, na convicção de recolher mais elementos durante o seguimento da notícia. No entanto, recorrendo ao Direito 
de Resposta, a família Tonela informou ao Evidências, na carta acima, que a notícia não reflecte a verdade.

Somos um Jornal que sempre pautou pelo rigor na verificação e reverificação das informações e com protocolos reconhecidos de filtragem, para o sucesso de 
jornalismo mais comprometido que apaixonadamente nos orgulhamos de fazer. O Jornal Evidências, desde a sua aparição pública, sempre procurou pautar 
a sua conduta dentro da verdade dos factos e não “nas miragens da metáfora”, para impor o apanágio da sua linha editorial, ou seja, dignificar tão-somente a 
verdade e nada mais do que isso e a dignidade de todos, valores de que se orgulham os que fazem este Jornal.

O Evidências tem observado rigorosamente o perfil das suas fontes, as motivações e cruzado as informações de modo a informar com isenção e responsabi-
lidade. No entanto, todas as críticas que questionaram a ausência do contraditório e outros filtros de rigor jornalístico são legítimas e damos, por isso, a mão 
à palmatória. Nós somos contra tudo que contrasta com os nossos valores. O erro é humano, por isso pedimos desculpas aos nossos estimados leitores e aos 
demais lesados.

Evidências, Agosto de 2021
O Director Editorial

DIREITO DE RESPOSTA
Edição nº 28, de 17 de Agosto de 2021

Exmo. Senhor Director do jornal Evidências,

Nota do director
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O arranque do julgamento 
do processo 18/2019-C, sobre 
o caso das dívidas ocultas, esta 
segunda-feira, é apontado como 
tendo sido crucial para que, final-
mente, a África do Sul decidisse 
o destino de Manuel Chang, que 
foi quem assinou as garantias 
do empréstimo oculto no valor 
de USD 2.2 mil milhões para as 
empresas EMATUM, MAM e 
Proíndicus, esta última a pedido 
do antigo ministro da Defesa e 
actual Presidente da República, 
Filipe Nyusi, através de uma car-
ta por si assinada, datada de 14 
de Janeiro de 2013.

É que desde a primeira hora, 
Moçambique, através da Procu-
radoria-geral da República, vi-
nha lutando pela extradição de 
Manuel Chang para o país, com 
a garantia de que seria julgado e 
responsabilizado pelos seus actos.

Como tal, depois de muitos 
anos de incerteza, a marcação, 
no mês passado, do julgamento 
que iniciou esta segunda-feira, 
23 de Agosto, com 19 arguidos 
no banco dos réus e 66 testemu-
nhas, acabou sendo crucial para 
o ministro da Justiça e Assuntos 
Correccionais, Ronald Lamola 
decidir pela extradição de Chang 
para Maputo, uma posição que, 
de acordo com o órgão de co-

municação que temos vindo a 
citar, não foi bem recebida pe-
los Estados Unidos da América, 
que também reclamava direito 
de julgar o antigo ministro, por 
alegadamente ter lesado investi-
dores americanos em milhões de 
dólares.

“O Ministério da Justiça e 
Serviços Correccionais confir-
ma, portanto, que foi tomada a 
decisão de extraditar o arguido 
para Moçambique. Depois de 
considerar representações e fa-
tos novos, o acusado em ques-
tão é considerado extraditável 
nos termos da secção 10 da Lei 
de Extradição. O acusado será, 
portanto, entregue às autorida-
des moçambicanas para ser jul-
gado pelas seguintes acusações 
da lei moçambicana”, destaca o 
comunicado de imprensa.

Recorde-se que, contra o 
antigo ministro corre um pro-
cesso autónomo com o n° 
536/11/P/2019, cuja instrução 
preparatória foi concluída em 
Novembro de 2020 e já foi re-
metido ao Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo. 

Manuel Chang é indiciado 
pelo Ministério Público de práti-
ca dos seguintes crimes: violação 
da legalidade orçamental, cor-
rupção passiva para acto ilícito, 

abuso de cargo ou função, asso-
ciação para delinquir e peculato 
e branqueamento de capitais.

Para além do antigo ministro 
das Finanças, no mesmo proces-
so vão ainda acusados mais três 
arguidos, todos antigos funcioná-
rios do Banco de Moçambique, 
que deverão responder pelos cri-

mes de abuso de cargo ou fun-
ção. Ainda não há data marcada 
e não se sabe da possibilidade de 
estes serem ouvidos no decurso 
do julgamento em curso.

Entretanto, Manuel Chang é 

As autoridades sul-africanas tomaram a decisão de extraditar o antigo 
ministro das Finanças, Manuel Chang, detido há mais de três anos na 
África do Sul, para Moçambique e não para os Estados Unidos da América. 
A confirmação foi feita esta segunda-feira, 23, pelo Ministério da Justiça e 
Assuntos Correccionais daquele país vizinho um dia depois do jornal sul-

africano Dailly Mavericky ter adiantado a informação.

África do Sul decide extraditar Manuel Chang 
para Moçambique

O master mind que pode arrolar mais réus e mudar tudo 

tido como uma espécie de caixa 
negra das operações que culmi-
naram com a contratação das dí-
vidas ocultas e as suas revelações, 
em sede do tribunal poderão 
causar um autêntico “Tsunami” 
na esfera política nacional. 

Filipe Nyusi foi quem 
solicitou o aval a Manuel 
Chang para a Privinvest

Entre as pessoas que o “Tsu-
nami” provocado por Manuel 
Chang pode afectar consta Fili-
pe Nyusi, recentemente protegi-
do pelo Tribunal e a PGR, que 
negaram que fosse constituído 
testemunha do processo, na se-
quência de um pedido feito pela 
defesa de António do Rosário, 
considerado indivíduo “A”.

É que, segundo uma carta 
na posse do Evidências, terá sido 
Filipe Nyusi, na qualidade de 
ministro da Defesa e Coordena-
dor do Comando Conjunto das 
Forças de Defesa e Segurança, 
quem a 14.01.2013, solicitou a 
Manuel Chang a aprovação do 
empréstimo a favor da empresa 
Proíndicus, no âmbito do Pro-
jecto de Monitoria e Protecção 
da Zona Económica Exclusiva, 
elaborado em conjunto com a 
Privinvest. 

Na sua carta, Nyusi apresen-
ta o banco Credit Suisse como a 
solução para financiar o projecto 
e justifica como razão o facto de 
o valor necessário para a imple-

mentação do referido sistema ser 
bastante elevado. Chega mes-
mo a dar a entender que esteve 
à frente das negociações com o 
Credit Suisse.

“Queira Excelência receber 

os meus cumprimentos e a mani-
festação de apreço pela entrega 
abnegada de Vossa Excelência à 
missão incumbida. No decurso 
do transacto ano de 2012 as For-
ças de Defesa e Segurança con-
cluíram o processo de pesquisa 
e selecção de um sistema de 
Monitoria e protecção da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), de-
pois de terem analisado várias 
propostas de equipamento e so-
luções para lidar com as questões 
de protecção dos nossos recursos 
marinhos e das infra-estruturas 
envolvidas nas actividades de ex-
ploração e prospecção petrolífe-
ra”, disse Nyusi.

Prosseguindo, o actual Presi-
dente da República referiu que 
“Entretanto, a proposta escolhi-
da comporta recursos financeiros 
que se situam acima das capaci-
dades financeiras do orçamento 
geral do estado (OGE) poder ab-
sorver. Como resultado, iniciou 
outro processo de identificação 
de instituições financeiras inter-
nacionais que estariam interes-
sadas em conceder créditos para 
financiar esta solução. Feitas to-
das as diligências identificou-se 
a CreditSuisse (CS) para realizar 
este desiderato. Após várias ne-
gociações com a CS, as partes 
chegaram a um entendimento, 
que se encontra consubstanciado 
nos termos de Acordo (TA), em 
anexo ao presente documento.

Nesse sentido, vimos pela 
presente submeter os termos do 

acordo e solicitar V. Excelência 
o Ministro das Finanças, na qua-
lidade de Representante da Re-
pública de Moçambique, neste 
caso, para proceder a assinatura 
dos mesmos”, conclui. 
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FICHA TECNICA Dívidas ocultas: a corrupção que ousou 
colocar em causa a segurança nacional…  

Os moçambicanos estão expec-
tantes ao maior escândalo finan-
ceiro, que envolve toda a estirpe 
de gente a quem inocentemente foi 
confiado o destino do país, desde 
governantes; assessores; empresá-
rios; gente da segurança, os tais 
guardiões da nossa soberania; até 
os Zé-ninguém que, por sorte ou 
azar, cruzaram o caminho na hora 
do bolo.

É um imperativo nacional ter-
mos uma explicação clara do que 
aconteceu e porquê, mas porque 
essas questões podem não ter res-
postas tão já e gerar expectativas 
frustrantes, vale um breve olhar 
para os efeitos nefastos de ter no 
poder dos governantes corruptos 
ou cúmplices de corrupção, obce-
cados em ajuntar mais do que o 
suficiente a qualquer custo.

É do ambicioso projecto de se-
gurança que se chegou à corrup-
ção, que colocou em causa a segu-
rança nacional e não evitou uma 
ameaça previsível, que hoje se 
chama insurgência ou terrorismo 
(nos papeis pensava só nos pira-
tas que saqueiam na nossa costa). 
Por diversas vezes ouvimos que 
o Projecto do Sistema Integrado 
de Monitoria e Protecção (SIMP) 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), usado para legitimar a con-
tracção das dívidas ocultas para as 
empresas Proindicus SA, Ematum 
SA e MAM SA, já extintos, tinha o 
condão de evitar as ameaças que se 
tornaram reais, que são, hoje, as-
sistidos em Cabo Delgado.

O que significa que quem sabo-
tou este projecto sabia que estava 
a pôr em causa a soberania de um 
país, ao aceitar equipamentos de 
segurança precários em nome de 
subfacturação, e hoje somos obri-
gados a recorrer aos mercenários, 
aos ruandeses ou outros para ga-
rantirmos a nossa segurança. 

Foi um pecado capital, mas não 

suficiente. Afinal, além de colocar 
em causa a segurança nacional, 
tratava-se de um empréstimo a ser 
pago pelos milhares de moçambi-
canos, sem o seu consentimento, 
colocando milhares de pobres mais 
pobres ainda, ao hipotecar o futu-
ro deles.

De mentira em mentira dos 
Gove, Chang… a verdade veio à 
tona e nossa vergonha tornou-se 
pública, a ponto de sermos isola-
dos pela comunidade internacio-
nal. Os danos da fraude hasteavam 
no exterior um país que institu-
cionalizou a corrupção e, por isso, 
não merecia qualquer doação para 
o Orçamento do Estado. E os efei-
tos da corrupção se fizeram sentir.

Isso foi reflectido no custo de 
vida, que veio a subir 100 por cen-
to. E para cobrir o défice do roubo, 
os serviços básicos assistiram uma 
subida sem precedentes, desde ali-
mentação até os serviços. Aliás, o 
Governo aproveitou para roubar 
mais para cobrir o défice, as subi-
das dos documentos como Carta 
de Condução, Livrete, taxas aqui e 
mais ali em mais de mil porcento é 
parte desse roubo, sem contar com 
os cortes de subsídios em alguns 
sectores cruciais. Um roubo para 
cobrir um outro roubo, é assim que 
se institucionalizou a corrupção e a 
mentira de que era tudo por força 
da conjunta internacional.

Em termos de número, ficamos 
a saber que, afinal, os custos dessa 
fraude aos moçambicanos, só nos 
anos 2016-2019, foram de USD 
11.3 biliões, uma média de USD 
403 por cidadão. Para além deste 
prejuízo, nos próximos 10 anos, 
está programado que Moçambique 
pague cerca de USD 4 biliões adi-
cionais em custos directos (serviço 
da dívida), sem contar com o in-
calculável prejuízo económico que 
continuará. São dados do Centro 
de Integridade Pública (CIP).
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Comissão de Inquérito confirma erro humano

SOCIEDADE

Excesso de velocidade e fadiga são as causas da 
tragédia da Maluana

A Comissão de Inquérito, criada para averiguar 
as causas do aparatoso acidente que matou 
cerca de 30 pessoas, ocorrido no dia 03 de Ju-
lho passado, na Estrada Nacional Número Um 

(EN1), concretamente em Maluana, no distrito de Ma-
nhiça, na Província de Maputo, aponta o excesso de ve-
locidade das viaturas envolvidas e a fadiga por parte do 
automobilista do autocarro da transportadora Nhanca-
le como factores que causaram o infortúnio.

Um dia após o acidente 
que ocorreu entre as 19 e 20 
horas do dia 03 de Julho, as 
autoridades governamentais, 
que acorreram ao local do 
sinistro, anunciaram a cria-
ção de uma Comissão de In-
quérito Multissectorial para 
investigar as causas do mais 
trágico acidente nos últimos 
tempos, que vitimou mortal-
mente cerca de 30 pessoas, 28 
feridos dos quais 12 ficaram 
em estado grave, envolvendo 
o autocarro da transporta-
dora Nhancale, que fazia o 
trajecto Beira-Maputo e um 
camião que fazia o sentido 
contrário.

Após mais de 30 dias de 
investigação, a Comissão de 
Inquérito concluiu e tornou 
público, na passada sexta-

-feira (20), que o excesso de 
velocidade entre as viaturas 
foi um dos factores que esteve 
em volta da morte de dezenas 
de pessoas. 

“Houve uma ultrapassa-
gem irregular, velocidades ex-
cessivas por parte das viaturas 
um e dois. No piso não vimos 
nenhum rasto de travagem, 
o que significa que os moto-
ristas que causaram este aci-
dente não tiveram, de forma 
nenhuma, tempo para fazer 
travagens. Estas viaturas só 
foram imobilizar-se a metros 
depois do local do acidente”, 
disse José Muchine, presiden-
te da Comissão de Inquérito.

Como que a ilibar o go-
verno de qualquer respon-
sabilidade sobre o acidente, 
José Muchine assegurou que 

Paulo Tivane

o acidente sucedeu num local 
devidamente sinalizado. É a 
Comissão de Inquérito a ig-
norar o facto de aquele troço 

da Estrada Nacional não ter 
nenhuma linha ainda visí-
vel e nem sequer reflectores 
que sinalizem as bermas da 

estrada.
Outra causa detectada 

pela equipa de investigação é 
a fadiga por parte do automo-
bilista do autocarro que fazia 
o trajecto Beira-Maputo.

“O motorista não obede-
ceu o descanso necessário, 
ele fez cerca de 15 horas de 
viagens, só teve um descanso 
de cerca de 15 minutos, en-
quanto a lei manda fazer um 
descanso que permite que 
ele não esteja com esta fadi-
ga. Não podia conduzir para 
além de oito horas seguidas”, 
disse Muchine.

Para a Comissão de in-
quérito houve igualmente 
falta de fiscalização do au-
tocarro que fazia trajecto 
Beira-Maputo por partes dos 
agentes reguladores de trân-
sito, e recomendou a maior 
observância das regras de 
trânsito. 

Curiosamente apesar de 
ter dito que a estrada estava 
bem sinalizada, a Comissão 
de Inquérito recomendou o 
governo a fazer a manuten-
ção de estradas e intensa fis-
calização por parte dos agen-
tes reguladores de trânsito.

PUBLICIDADE
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Lutero Simango, chefe da Bancada Parlamentar do MDM na AR

Lutero Simango confirma “vontade própria” 
de se candidatar 

Barulho de sucessão no MDM

Desde a realização do Conselho Nacional do 
MDM, que tinha em vista definir as datas para 
a realização do Congresso Extraordinário, no 
qual será eleito o novo presidente, que deverá 

substituir Daviz Simango, têm sido apontados dois poten-
ciais candidatos, ao nível da cidade da Beira. Nas últimas 
edições reportamos a confrontação de alas de apoiantes 
de Lutero Simango e José Domingos. Reagindo a pergun-
tas de jornalistas, ambos apelaram à calma e reafirma-
ram que a sucessão é um momento democrático que não 
deve aguçar a crispação entre os membros. Entretanto, 
Lutero Simango assumiu finalmente, semana finda, que 
irá concorrer por “vontade própria”, enquanto José Do-
mingos alega estar a ser pressionado pelas bases.

Na sequência da morte do 
Daviz Simango, em Feverei-
ro último, vítima de doença, 
abriu-se uma vacatura não só 
na presidência do município 
da Beira, como também na 
liderança máxima do MDM, 
a terceira maior força política 
em Moçambique, com assentos 
parlamentares na Assembleia 
da República.

Até este momento, somente 
Silvério Ronguane formalizou 
a sua candidatura à sucessão 
de Daviz Simango. No entanto, 
José Domingos, actual secre-
tário-geral, e Lutero Simango, 
chefe da Bancada Parlamen-
tar do MDM na Assembleia 
da República, são apontados 
como possíveis candidatos.

Desde há duas semanas, 
apoiantes dos dois influentes 
membros do partido MDM na 
Beira, têm se envolvido em con-
frontações e troca de ameaças. 

Lutero Simango, em nome 
de quem uma parte de sim-
patizantes do MDM na Beira 

chegou a ameaçar funcionários 
do município que apoiaram a 
candidatura de José Domin-
gos, apelou à calma aos seus 
apoiantes.

Contudo, confirmou a sua 
candidatura à sucessão do seu 
irmão, referindo que vai avan-
çar não só devido à pressão dos 
membros, mas também porque 
é sua vontade chegar ao posto 
mais alto daquele partido.

“É uma combinação entre 
os membros e minha vonta-
de própria para concorrer. Eu 
devo confessar que as bases 
contam e me têm pressionado 
a concorrer nesta posição e eu 
como militante do partido e 
com apoio das bases é obvio 
que tenho que aceitar”, disse 
Simango, reconhecendo a exis-
tência de disputas no partido, 
que no seu entender engrande-
cem o partido.

“As disputas representam o 
crescimento de um Partido, o 
mais importante é que devemos 
trabalhar para o foco comum 

Jossias Sixpence - Beira

de modo a garantirmos o cres-
cimento do MDM. Este cresci-
mento passa necessariamente 
pela união, coesão interna, 
estabilidade interna e entendi-
mento”, disse Lutero Simango.

Secretário-geral diz que 
sucessão não deve ser 

motivo de crispação no 
Partido

Neste momento, José Do-
mingos assume interinamente a 
gestão do partido até à eleição 
do novo presidente desta for-
mação política agendada para 
Dezembro. 

Para apaziguar os ânimos 
dos membros e simpatizantes 
do partido na Beira, que neste 
momento encontram-se dividi-
dos, Domingos disse que a su-
cesso do Daviz Simango, antigo 
líder do movimento, não pode 

ser o motivo de crispação.
Falando na passada sexta-

-feira (20), dia da cidade da Bei-
ra, capital de Sofala, o secretá-

rio-geral e presidente interino 
do MDM apelou aos membros 
para deixarem as diferenças de 
lado e trabalharem juntos para 
que o Congresso seja uma festa.

“Muita calma e muita pa-
ciência para sermos exemplo 
da democracia interna. A si-
tuação de candidatura ou subs-
tituição do engenheiro Daviz 
Simango não pode ser polé-
mica ou guerra. Todos somos 
membros do MDM”, afirma 
José Domingos, que falava a 
jornalistas à margem das cele-
brações dos 114 anos da cidade 
da Beira.

Na ocasião, José Domingos, 
que também é deputado na 
AR, confirmou que tem sido 
pressionado, pelos membros do 
seu partido, a concorrer, mas 
não assumiu a sua pretensão de 
se candidatar.

José Domingos, actual secretário-geral
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Quando 
chegamos a 
Mocímboa, os 
insurgentes 
vieram ter 
connosco e 
tentaram nos 
recrutar. A mim 
disseram que 
como motorista 
não precisaria 
pegar em 
armas, só devia 
transportar-
lhes para onde 
quisessem ir, mas 
nunca aceitei.

Continuação da pag  03

Muhamed Issufo conta que 
os insurgentes haviam instalado 
em Mocímboa da Praia uma es-
pécie de capital daquilo que de-
signam de Província Islâmica de 
Kambi, onde a vida seguia os di-
tames estritos da sharia islâmica.

Numa reconstituição de 
como era a vida em Mocímboa 
da Praia durante o período em 
que aquela cidade portuária es-
teve nas mãos dos terroristas, a 
fonte descreve que os insurgen-
tes viviam em casas previamente 
identificadas, sendo que durante 
o dia todos ficavam escondidos 
dentro das suas casas e saíam 
para fazer as suas actividades 
como cozinhar, procurar alimen-
tos, entre outras, apenas de noite.

“Ali não podíamos sair de 
dia. Cozinhávamos a noite e não 
podíamos fazer as refeições na 
mesma casa em que vivíamos. 
Tínhamos que viver com os ou-
vidos bem abertos para prestar-
mos atenção a qualquer ruído de 
helicópteros, a única coisa que 
eles temiam muito”, relatou.

Embora fossem reféns, sem 
mínimas margens de fuga, visto 
que os terroristas estavam espa-
lhados em todos os cantos, a fon-
te relata que tinham liberdade de 
circular na cidade. Por vezes, re-
cebiam autorização para saírem 
de dia para procurarem comida, 
basicamente coco para temperar 
as refeições e peixe para variar a 
sua dieta, mas deviam estar sem-
pre atentos ao barulho de qual-
quer aeronave que sobrevoasse 
o local e, no caso de se ouvir, 
esconder-se entre os escombros 
para não serem surpreendidos e 
serem bombardeados. 

“Eles tinham tudo lá. Havia 
um armazém cheio de comida 
que eles trouxeram de Palma e 
de outros sítios onde saqueavam. 
Os homens que nos controlavam 
saíam de manhã iam levantar 
comida e nos davam. Traziam 
normalmente 10 quilos de arroz, 

um ou dois caldos e, por vezes, 
massa de tomate. Quando não 
havia muita coisa só traziam 
arroz, que era o único alimen-
to abundante. O caril era fre-
quentemente matapa de nhewe 
(tseke), matapa de mandioca e 
folhas de morrinha. Uma e ou-
tra vez é que comíamos peixe, 
quando tínhamos autorização 
para pescar uns pequenos pei-
xinhos só para sentirmos cheiro. 
Tudo preparávamos com leite de 
coco que é bastante abundante 
em Mocímboa”, relatou a fonte, 
destacando que durante os 36 
dias viveu em condições nunca 
vividas numa prisão.

Segundo a fonte, o arroz é o 
único alimento que tinham em 
abundância porque os insurgen-
tes saíram de Palma, levando 
consigo cinco camiões com cer-
ca de 500 sacos de arroz e igual 
número de sacos de farinha de 
milho.

Com a cidade completamen-
te destruída e sem acesso à cor-
rente eléctrica, a fonte conta que 
para carregar os telefones e ou-
tros equipamentos electrónicos 
os insurgentes recorriam a gera-
dores, painéis solares e baterias 
retirados dos bancos e antenas 
das telefonias móveis.

“Eles, em Mocímboa, ti-
nham tudo. Para carregar os 
equipamentos usavam geradores 
daquelas bombas, dos bancos e 
das antenas. Eles viviam como 
um sítio normal, o problema é 
que de dia não se andava nem 
de moto, nem a pé por causa dos 
helicópteros”, referiu a fonte.

Questionada sobre a fre-
quência com que os helicópteros 
passavam, a nossa fonte explicou 
que “nos primeiros dias depois 
do ataque a Palma, os helicóp-
teros sempre passavam, faziam 
alguns sobrevoos de reconheci-
mento. Os insurgentes tinham 
muito dos bombardeamentos”, 
conta a fonte, relatando que en-

quanto era mantido como refém 
acompanhou um bombardea-
mento das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), na zona do 
BCI, próximo à rotunda, mas 
não sabe dizer quantos insurgen-
tes terão sido mortos, porque ele 
e outros “reclusos” não eram in-
formados de nada. 

Mulheres servem como 
escravas sexuais e crianças 

dos 10 anos são soldados

Para ter acesso à água po-
tável, a fonte conta que recor-
riam aos tanques da Cadeia de 
Mocímboa da Praia, enquanto 
os serviços de saúde eram ga-
rantidos pelos insurgentes, num 
hospital improvisado nas instala-
ções da transportadora Nagi In-
vestimento. Havia também uma 
moageira de milho, um peque-
no comércio que só funcionava 
durante a noite, entre outros 
serviços.

Muhamad Issufo explica que 
os insurgentes, após perpetrar 
saques de dinheiro, alimentos e 
outros bens e raptos de mulheres, 
chegados a Mocímboa da Praia 
dividiam estes recursos entre si.

“Eles dividiam entre si as 
mulheres e as crianças. Normal-
mente as mulheres mais velhas 
viviam de um lado e os homens 
do outro, sem nenhum contacto, 
enquanto as mulheres jovens e as 
crianças menores de cinco anos 
viviam com os terroristas. Os re-
féns, mesmo que fossem casados, 
não tinham direito de nenhum 
contacto com as mulheres”, 
relata.

 “Eles dividiam-se as mulhe-
res jovens. Você encontrava uma 
pessoa com três ou quatro mu-
lheres, que cuidavam de crianças 
menores de cinco anos, como 
seus filhos. Eles escolhiam as 
mulheres e levavam as suas casas 
sem que estas tivessem direito a 
alguma escolha”, relata a fonte.

Segundo detalha, no local os 
insurgentes impunham à risca o 
cumprimento das leis islâmicas 
radicais e as mulheres eram opri-
midas. Tinham pouco poder de 
escolha e eram proibidas de cir-
cular sem “Niqab”, a veste que 
cobre o corpo todo, inclusive o 
rosto, deixando apenas os olhos 
de fora, ou “Burqa”, que é o tipo 
de véu com maior cobertura, 
que tapa também os olhos com 
uma tela.

Os homens que não sejam 
seus maridos, na desmantelada 
província islâmica de Kambi 
(Mocímboa da Praia), não ti-
nham nenhum direito de se diri-
girem às mulheres. 

“Lá era normal os terroristas 
venderem entre si motorizadas, 
mulheres e crianças que serviam 
como esposas ou trabalhavam 
como empregadas nas suas ca-
sas”, relatou. 

Segundo ele, as crianças do 
sexo masculino, com mais de 
cinco anos, eram separadas e co-
locadas juntos do quartel, onde, 
para além de receber aulas de 
alcorão, aprendiam a manusear 
armas de fogo.

“Eles usam crianças para 
combater. Era normal ver crian-
ças de 10 anos empunhando ar-
mas de fogo”, conta um dos pou-
cos sobreviventes.

Bonamade Machude Omar 
e outros líderes insurgentes 

viviam em Mocímboa da 
Praia

O líder dos terroristas, Bona-
made Machude Omar, um dos 
mais procurados pelas autorida-
des moçambicanas e estrangei-
ras, incluindo os Estados Unidos 
da América, vivia em Mocímboa 
da Praia, de onde coordenava as 
acções das restantes bases dos 
insurgentes.

“Aquele é que é o general dos 
terroristas, a sua palavra é uma 
ordem. Foi ele quem comandou 
a invasão em Palma. Vi-o pela 
primeira vez em Palma, antes 
de partirmos para Mocímboa 
e voltei a vê-lo novamente em 
Mocímboa numa casa que fui 
levado para lavar roupa, cheia 
de armas de fogo novas”, relata 
a testemunha ocular.

Como chefe máximo, conta 
a fonte, Bonamade Omar tinha 
várias esposas e não ocupava 
uma única casa, para ocultar 
qualquer pista. “Ele tinha várias 
esposas, incluindo brancas que 
ele tinha liberdade de escolher”. 

Em Outubro do ano passa-
do, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi chegou a declarar 
que as Forças de Defesa e Segu-
rança haviam abatido a lideran-
ça dos terroristas e se suspeitava 
que nessa leva estava Bonamade 
Omar, entretanto a fonte e ou-
tros concidadãos com quem foi 
liberto pelos terroristas colabo-
raram com as autoridades para 
o esclarecimento de que ainda 
estava vivo.

A nossa fonte, segundo apu-
rou o Evidências, era uma espé-
cie de Governador e líder militar 
cumulativamente, em Mocím-
boa da Praia, orientava as reu-
niões com os militantes à calada 
da noite, que, geralmente, acon-
teciam na zona do BCI, próximo 
à rotunda. 

em árabe que significa “Alá é 
Grande” ou "Alá é o Maior". 
Entretanto, os outros quatro 
jovens não tiveram a mesma 
sorte. Foram impiedosamente 
executados e jogados na vala 
comum. É o nosso entrevistado 
passou a ser tradutor, em 
alguns casos, nas negociações 
de resgate e algumas vezes 
foi chamado para ajudar os 
terroristas sempre que não 
conseguissem manusear algum 
carro.

Em Palma permaneceram 
por cinco dias, antes de 
seguirem uma viagem de dois 
dias até Mocímboa, por via de 
uma estrada terraplanada que 
era usada por uma empresa 
de exploração de madeira, 
pertencente a um famoso 
empresário do ramo, em 
Mocímboa da Praia.

A vítima não sabe ao certo 
quantas pessoas os terroristas 
raptaram em Palma, mas 
fala de quatro camiões com 
estimativamente 30 pessoas 

cada que chegaram no mesmo 
dia em Mocímboa. 

“Há mais camiões que 
chegaram dias depois. A 
maioria transportavam 
mulheres e crianças”, disse a 
fonte que viveu 36 dias nas 
mãos dos terroristas, dos quais 
25 em Mocímboa da Praia na 
altura em que os insurgentes 
eram a única autoridade 
naquele ponto do país.

“Quando chegamos a 
Mocímboa, os insurgentes 
vieram ter connosco e 
tentaram nos recrutar. A mim 
disseram que como motorista 
não precisaria pegar em armas, 
só devia transportar-lhes para 
onde quisessem ir, mas nunca 
aceitei”, conta.

Como viviam os terroristas e seus reféns em 
Mocímboa da Praia?
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Beira celebra 144 anos sem Daviz Simango e 
com desafios pela Frente

A Cidade da Beira celebrou, na passada sexta 
feira, 114 anos depois da elevação à categoria 
de cidade, uma efeméride assinalada, pela 
primeira vez, nos últimos 17 anos, sem Daviz 

Simango. 

A pandemia da Covid-19, o 
deficiente ordenamento terri-
torial, disputas de terra, gestão 
dos resíduos sólidos, constru-
ção e reabilitação de infra-es-
truturas sociais básicas como é 
o caso de estradas, são alguns 
dos desafios com que o Conse-
lho Autárquico da Beira ainda 
se debate.

Segundo o presidente da 
autarquia, Albano Carige, os 
114 anos de elevação à cate-
goria de cidade são de grande 
resiliência dos beirenses pe-
rante as adversidades e desa-
fios de vária ordem que tem 
atravessado.

O Edil sublinhou que o seu 
executivo está a esforçar-se com 
vista a melhorar paulatinamen-
te a vida dos munícipes, que é 
o grande legado deixado pelo 
saudoso edil Daviz Simango.

Carige, que falava na praça 
do Município, durante a ceri-

mónia de deposição de flores, 
disse que para que a Beira con-
tinue a ser o que é hoje, precisa 
continuar a ser unida e saber 
conviver com os fenómenos 
naturais.

“Apelamos à colaboração 
dos munícipes, não ocupando 
as zonas de risco, as valas de 
drenagem, os traçados que po-
derão originar zonas completa-
mente desordenadas, porque só 
assim continuaremos a lutar na 
busca de investimentos, através 
dos nossos parceiros nacionais 
e internacionais”, sublinhou 
Carige.

Na ocasião, destacou que a 
edificação do maior parque de 
infra-estruturas verdes da Áfri-
ca Austral naquela cidade é o 
exemplo de transformação das 
áreas de riscos em locais ver-
dadeiramente turísticos, o que 
consciencializa a cada um dos 
munícipes a pautar pelo au-

mento da resiliência, aceitando 
a convivência na diversidade 
dos ecossistemas.

"Gostaríamos de informar, 
desde já, que o projecto de re-
qualificação da zona do Goto 
já está a um passo bastante 
avançado. Tínhamos 60 mi-
lhões de euros para projecto de 
protecção costeira até o mês de 
Março do ano corrente”, as-
segurou o edil, acrescentando 

que conseguiu mais 15 milhões 
de euros através dos laços com 
os parceiros internacionais pro-
venientes da Embaixada de 
Alemanha.

Por outro lado, aquele go-
vernante sublinhou a existên-
cia de adendas para execução 
do projecto das 25 mil casas 
onde serão edificados 400 
apartamentos nos três hectares 
já infra-estruturados.

Na ocasião, mostrou-se 
também optimista em relação 
ao arranque das obras do pro-
jecto de construção da segunda 
bacia de águas pluviais na zona 
do Estoril, embora, neste mo-
mento, o grande desafio que a 
edilidade enfrenta seja a atrac-
ção de investimentos e criação 
de emprego, dois grandes desa-
fios, que, segundo Carige, estão 
no centro das suas prioridades.
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Patrimónios históricos abandonados na Cidade de Maputo 

Vila Algarve: a memória da opressão da PIDE a sucumbir ao tempo
Foi ali onde deu os primeiros passos o primeiro 
toureiro negro africano

O país celebrou, este ano, 46 anos da independência nacional, um mar-
co que assinala não só a libertação da terra e dos homens, como tam-
bém a reversão do património para o Estado moçambicano. Desde 
1975, a cidade de Maputo, passou por constantes transformações. 
Aos poucos novos arranha-céus com arquitectura moderna vão ga-

nhando forma, ao mesmo tempo que um vasto património histórico e cultural, her-
dado do colonialismo, vai cedendo à pressão do tempo. Nesta edição, o Evidências 
trás as marcas da Praça de Touros e da Vila Algarve, duas ruínas coloniais que estão 
a degradar-se e os seus espaços hoje são albergues de malfeitores e comerciantes. 

Para quem passa pela Av. 
Acordos de Lusaka ou que es-
teja próximo à Praça da Paz, 
chama, de longe, a atenção 
um enorme elefante branco, 
já a ceder à pressão do tempo, 
mas que mantém a sua impo-
nência, enquanto, pessoas aos 
milhares esfregam-se às suas 
paredes de onde tiram sustento 
para si e para as suas famílias. 

Trata-se da monumental 
Praça de Touros, localizada na 
Cidade de Maputo, no bairro 
de Malhagalene B, Distrito 
Municipal, KaMpfumu,  bem 
em frente a Praça da Paz.

Inaugurada há 66 anos, 
concretamente a 31 de Agosto 
de 1955, pelo então presidente 
de Portugal, Francisco Higino 
Craveiro Lopes, a Praça de 
Touros foi construída em ho-

menagem aos portugueses fa-
náticos de Lourenço Marques 
e também em homenagem aos 
matadores de touros. 

Daquele recinto, há quem 
ainda guarde, hoje, na memó-
ria, algumas touradas e outros 
eventos desportivos, mas está 
longe de ser a sombra do que já 
foi. Não há um relato fiável de 
quando é que o mesmo caiu no 
esquecimento, contudo fontes 
entrevistadas pelo Evidências 
garantem que o espaço esteve 
conservado até bem pouco de-
pois da independência.

Nos dias actuais, o local 
tem uma imagem diferente 
da dos anos 50, quando foi 
construído. O letreiro que ha-
via sido colocado na parte su-
perior da entrada do edifício 
com a denominação do local 

está totalmente deteriorado. 
Os pilares e as bancadas estão 
degradados, enquanto as pare-
des e a pintura estão a sofrer 
alguma corrosão.

Longe da imagem do que 
já foi, hoje, os acessos e os 
compartimentos da Praça de 
Touros são albergue dos sem 
tecto, consumidores de dro-
gas e malfeitores que se refu-
giam no local logo depois de 
perpetrarem assaltos na via 
pública, sobretudo no período 
nocturno. 

De dia, a área exterior 
transforma-se num mercado 
informal, onde é possível com-
prar um pouco de tudo, para 
além de funcionarem ali ofici-
nas de reparação e venda de 
acessórios de viaturas, causan-
do enormes enchentes.

No entanto, nos seus tem-
pos áureos, a história que se 
podia contar da Praça de Tou-
ros é outra. O lugar que hoje 
é um escombro acolheu espec-
táculos de corrida de touros, 
nacionais e internacionais, que 
consistiam em perseguições de 
competidores com touros den-
tro da arena, até que os mes-
mos ficassem cansados o sufi-
ciente para serem segurados 
pelos cornos e depois serem 
executados.

Foi naquele local onde foi 
forjado o primeiro toureiro 
negro africano por volta de 
1960, de nome Ricardo Chi-
banga, que vivia no bairro de 
Maxaquene, e que viajou pelo 
mundo fazendo touradas.

“É um local que tem muita 
história para contar”, enfatiza 
Matias Sigauque, um vende-
dor de acessórios de viaturas 
no local, residente do bairro 
Polana Caniço A, que mostrou 
ter conhecimento sobre o local 

onde ganha a vida há quase 20 
anos.

“Aqui aconteciam espec-
táculos de corridas de touros. 
Foi aqui onde surgiu o Ricar-
do Chipanha, cuja bravura 
fez com que fosse apelidado 
pelo colono e pelo mundo fora 
como ‘El Africano’, ‘o primei-

ro toureiro negro’ ou o ‘único 
matador africano’. Em termos 
gerais, é um local muito signi-
ficativo na nossa história e ti-
nha que ser preservado”, disse 
Sigauque, de 56 anos de idade. 

Por seu turno, Anselmo Di-
mande, que diz não ter muita 
informação sobre o local, la-

Praça de Touros e Vila Algarve cedem à pressão do tempo

Engana-se quem pensa que a 
falta de preservação do património 
histórico e cultural só termina na 
Praça de Touro. Outro local não 
menos importante na história da 
luta contra o regime colonial portu-
guês em Moçambique que está a su-
cumbir à pressão do tempo devido 
a falta de cuidados é a Vila Algarve.

O imponente edifício construído 
em 1934, localiza-se no bairro Cen-
tral, na esquina entre as Av. Márti-
res da Machava e Av. Ahmed Sekou 
Touré, na Cidade de Maputo. Na 
era colonial funcionava como sede 
da Polícia Internacional de Defesa 
de Estado (PIDE) onde, segundo 
reza a história, tiveram lugar inter-
rogações, torturas a nacionalistas 
moçambicanos que lutavam pela 
libertação do país, foram detidos no 
local o arista plástico Malangatana 
Valente Ngwenya e o poeta José 
Craveirinha, entre outras figuras 
importantes na luta contra domina-
ção colonial.

Atualmente, a Vila Algarve está 
completamente degradada e tor-
nou-se albergue dos moradores de 
rua e dos consumidores de drogas. 
O cheiro nauseabundo da urina e 
fezes denuncia, de longe, o estado 

de abandono do local, localizado 
curiosamente num dos bairros no-
bres da cidade de Maputo. 

“Este local é nauseabundo. Não 
sei por que razão o município não 
dá outro destino a este lugar que dá 
um mau aspecto ao centro da cida-
de”, afirmou Johane Magaia, um 

Paulo Tivane

menta o facto de a praça estar no 
esquecimento, apesar da sua im-
portância como património histó-

rico e cultural.
“É lamentável ver uma infra-

-estrutura tão importante como 
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Patrimónios históricos abandonados na Cidade de Maputo 

Vila Algarve: a memória da opressão da PIDE a sucumbir ao tempo

Município de Maputo trancado em copas

Edmundo Ribeiro, vereador de Educação e Desporto no município de Maputo

munícipe interpelado pela nossa 
equipa de reportagem em frente da 
Vila Algarve.

Zacarias Novela, de 62 anos de 
idade, residente num dos edifícios 
a escassos metros da Vila Algarve, 
é um dos poucos interpelados pelo 
Evidências que conhece a história 

do local. Este lamentou o facto de 
o governo não direccionar qualquer 
tipo requalificação dada a sua his-
tória na luta contra a dominação 
colonial,

“Neste local foram detidos, 
oprimidos e executados pela Polícia 
Internacional de Defesa do Estado 

(PIDE) alguns daqueles que 
lutavam pela libertação deste 
país. Só para dar um exemplo, 
Malangatana e José Craveiri-
nha foram detidos e oprimidos 
aqui e tantas outras pessoas. Al-
guns instrumentos usados para 
opressão e tortura estão disper-
sos no país, mas o edifício em 
si contém traços que ainda po-
dem ser reaproveitados. É um 
local que conserva alguma me-
mória da dominação colonial 
e da nossa resistência como 
moçambicanos, mas o governo 
não se importa em imortalizar 
esse local para que sirva de 
um contador de histórias para 
as novas gerações”, lamentou 

Novela.
Em 2008 foi anunciado 

que o local passaria a funcio-
nar como sede da Ordem dos 
Advogados de Moçambique, 
tendo sido retirados de forma 
compulsiva todos que habita-
vam no local. Após essa acti-
vidade emergiu, no local, um 
murro de vedação, não tendo 
observado outra requalificação 
ao longo dos anos.

No ano de 2009, Armando 
Guebuza, Presidente da Re-
pública em exercício na altu-
ra afirmou, no decurso de um 
dos debates III Sessão Comité 
Central, que o local viria a ser 
transformado num Museu de 

resistência colonial.
Esta posição viria a ser no-

vamente vincada, em 2015, por 
Eusébio Lambo, então ministro 
dos Combatentes, que afirmou 
que a Vila Algarve seria re-
qualificada e transformada em 
Museu, devido ao seu papel 
na luta contra a dominação 
colonial.

“Este local deve ser preser-
vado e requalificado para que 
sirva de ensinamento e inspira-
ção para as presentes e futuras 
gerações”, afirmou Lambo. 
No entanto, desde então o edi-
fício ainda não foi qualifica-
do e voltou a ser albergue de 
malfeitores.

O Evidências contactou o 
Município do Maputo, atra-
vés do director do Gabinete de 
Comunicação e Imagem, Mus-
sa Momade, tendo prometido 
encaminhar-nos ao pelouro e 
á pessoa responsável pela ma-
nutenção dos locais históricos 
e monumentos da urbe. Con-
tudo, ao longo de três semanas 
foi contando várias versões e, 
hoje, nem sequer atende as 
nossas chamadas.

No caso da Praça de Tou-
ros, o Evidências sabe que o 
município prometeu, no ano 
passado, durante uma visi-
ta do secretário de Estado de 
Desportos, Carlos Gilberto 
Mendes ao empreendimento, 
requalificar aquele imponente 
monumento, mas de lá para 
cá nem água vai, nem água 

vem.
Na ocasião, o vereador de 

Educação e Desporto no mu-
nicípio de Maputo, Edmundo 
Ribeiro garantiu a jornalistas 
que haveria um trabalho con-

junto com a Secretaria de Es-
tado de Desportos, para trans-
formar aquele parque em um 
recinto desportivo e atractivo 
para os munícipes da Cidade 
de Maputo

esta votada ao esquecimento. Ouvi 
várias histórias bonitas sobre este 
local e acredito que devia ser pre-

servado, para que as gerações fu-
turas possam vir estudar o passado 
do nosso país”, sugeriu Dimande.
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Governo e sector privado assinalam progressos na 
implementação do Plano de Acção 

O Governo de Moçambique, em parceria com a 
Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), realizou, na sexta-feira, 
20 de Agosto, o VIII Conselho de Monitoria 

do Ambiente de Negócios (CMAN), com o objectivo de 
apresentar o ponto de situação das Reformas e a Inter-
venção do Plano de Acção para Melhoria do Ambiente de 
Negócios.

Na ocasião, o primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, disse que, apesar dos 
desafios impostos pela Covid-19 
e pelas acções terroristas em 

Cabo Delgado, o país registou 
progressos na implementação do 
Plano de Acção para a Melhoria 
do Ambiente de Negócios (PA-
MAN), no período 2019-2021, 
com destaque para a eliminação 
da prática de inspecção pré-em-
barque e introdução do despacho 
simplificado para a exportação.

 “Esta estratégia tem como 
objectivo promover e dinami-

zar o aumento das exportações 
e substituir as importações, o 
que irá contribuir para inverter 
a situação deficitária da nossa 
balança comercial. Acreditamos 
que estas e outras reformas em 
curso irão contribuir para a re-
dução dos custos de transacção, 
melhorar a competitividade, 
bem como atrair mais investi-
mento nacional e estrangeiro”, 
referiu Carlos Agostinho do 
Rosário.

 Por sua vez, Carlos Mesqui-

ta disse que o CMAN constitui 
uma oportunidade de debate e 
avaliação dos progressos das ac-
ções e desafios enfrentados há 
cerca de 23 anos, no seio do diá-

logo público-privado.
 “Encorajamos o sector pri-

vado a se tornar cada vez mais 
resiliente na superação desta cri-
se provocada pela pandemia da 
Covid-19. A pandemia não pode 
ser um factor para abrandar as 
acções estruturadas e integradas 
para a melhoria do ambiente de 
negócios e, desta forma, cumprir 
a nossa agenda de desenvolvi-

mento”, disse Carlos Mesquita.
O presidente da CTA, Agos-

tinho Vuma, apontou a insegu-
rança em Cabo Delgado, como 
um factor de retracção de inves-
timentos, traduzido na perda de 
cerca de 56 mil postos de traba-
lho e perda financeira estima-
da em 148 milhões de dólares 
norte-americanos.

“A insegurança em Cabo 
Delgado afectou cerca de 410 
empresas, incluindo danos em 
capitais físicos. Pretendemos es-

Para a Melhoria do Ambiente de Negócios  

tar envolvidos neste processo, do 
início até ao fim, para podermos 
perceber a racionalidade e con-
tribuir para algumas medidas”, 
concluiu Agostinho Vuma.

Importa realçar que o 
CMAN é um órgão superior de 
gestão e monitoria das reformas 
económicas para a melhoria de 
negócios, liderado pelo primeiro-

-ministro,  e coordenado pelo 
ministro da Indústria e no Co-
mércio, ponto focal do Governo 
para assuntos do Sector Privado. 
FDS

PUBLICIDADE
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O papel da juventude moçambicana deve ser 
agora e não amanhã!

Por: Dionildo Tamele 

O presente artigo procura expor, de formar clara e ob-
jectiva, o estatuto da juventude na sua contribuição para o 
desenvolvimento do país em vários domínios como a edu-
cação, a política, a religião, a sociedade, economia, cultural 
numa dimensão local para não dizer tradicional. Buscar-se-
-á indagar a percepção da juventude moçambicana desde 
o período em que Moçambique era província ultramarina 
de Portugal até o período actual, para depois conceber-se 
que resultados o contributo da juventude produziu?

Ninguém tem dúvida da importância das políticas de 
consciencialização da juventude, para que Moçambique 
fosse uma nação soberana política e economicamente, 
mesmo que isso na tenha passado de mera utopia. Mas 
antes desta trajectória vamos fazer uma breve análise da 
situação dos países africanos de expressão portuguesa. 

Se partirmos da perspectiva segundo a qual a juventu-
de em qualquer parte do mundo desempenha um papel de 
capital importância na resolução dos problemas, esta deve 
estar consciente dos problemas que marcam a sua geração 
tal como aconteceu em vários países como na Grécia anti-
ga aquando da instalação do governo dos 30 homens, que 
era corruptor; na França, no período da governação do 
Luís XIV, onde o esbanjamento da coisa pública estava ao 
serviço de uma pequena elite; no Egipto onde se assistiu ao 
sofrimento dos hebreus e judeus; na América, no período 
colonial incluindo o próprio velho continente em geral e 
Moçambique, em particular. 

A juventude destes países estava consciente do seu pa-
pel e do contributo que deveria dar primeiro na sua famí-
lia, povoação, comunidade, província, país, continente, e 
no mundo na resolução dos problemas que marcam a sua 
geração.

Assim, é mais do que legítimo questionarmos o con-
tributo que a juventude moçambicana, tem dado na re-
solução dos problemas reais do país, tais como as dívidas 
ocultas, que vão ser julgadas já no dia 23 de Agosto, a Vio-
lência Armada em Cabo Delgado, que já se prolonga há 4 
anos, embora nos últimos dias se observe um triunfalismo 
protagonizado, não por forças internas, mas por militares 
ruandeses.

Como acima mencionamos, na França um grupo de 
jovens intelectuais tais como Voltaire, Rousseau, Montes-
quieu, Diderot, contribuíram de forma significativa para 
uma revolução dos problemas imperantes, desde a corrup-
ção que as elites políticas e religiosas faziam. É importante 
perceber que a ciência desempenhou um papel fundamen-
tal na lógica de libertar o povo da escravatura existente na 
época.  

Não resta a dúvida que, embora muitos moçambica-
nos continuem sem acesso ao ensino superior e a algumas 
formações técnico profissionais, ao mesmo tempo que as 
universidades e algumas instituições de ensino superior vão 
alargando seu raio de actuação no país, os poucos moçam-
bicanos, que têm o privilégio de estar nestas formações, têm 
o dever de servir de ponta pé para a socialização de outros 
jovens menos escolarizados, para a sua consciencialização 
política, como meio de participação da sua cidadania. 

Incluindo jovens que estão dentro de algumas organi-
zações da sociedade civil, organizações políticas, religiosas 
e os apáticos a qualquer organização, porque todos são 
moçambicanos. Mas, antes tudo, é preciso relembrar que a 
juventude, desde os tempos remotos, foi chamada a dar o 
seu contributo diante das vicissitudes da sua época. 

Importa referir a formalização do 12 de Agosto, como 
dia internacional da Juventude, criado através da resolução 

54/120, por iniciativa da Organização das Nações Uni-
das (ONU), em 1999, como consequência da Conferência 
Mundial dos Ministros Responsáveis pelos jovens, em Por-
tugal na sua capital Lisboa. Como se sabe, o maior móbil 
desta data é focar na educação e consciencialização dos 
jovens sobre a responsabilidade que assumem como repre-
sentantes do futuro do planeta.

Sublinhe-se a importância da juventude na sociedade 
desde os tempos remotos, na altura em que, Sócrates, um 
dos maiores pensadores do mundo de todos tempos, o filó-
sofo grego, foi acusado de corromper a juventude, quando 
ajudava a juventude a ganhar a consciência dos problemas 
da sua época.

Não constituí novidade que Platão e Aristóteles são 
produto de trabalho de Sócrates, tendo, estes dois, dado 
contributo na resolução dos problemas da corrupção. Estas 
figuras deram um exemplo de suma importância não só na 
Grécia como no mundo, sendo até referência no combate a 
actos de corrupção na história humanidade. Aqui constata-
-se um papel de relevo desta juventude. 

A breve trecho vamos dar um mero passeio para Egipto 
onde encontra-se um grande jovem chamado Moisés que 
guiou o seu povo para libertação depois de 400 anos da 
escravatura, mas aqui o mais importante está relacionado 
com a consciencialização desta opressão por parte dos jo-
vens hebreus e judeus.

No continente africano, durante a praga da opressão, 
desde o século XIV até século XX, o papel da juventude 
não foi alheio, como podemos constatar a proeminência, 
no século XX, de figuras como Eduardo Mondlane, Nel-
son Mandela, Kwume Nkruma, Patrício Lumumba, Julius 
Nyerere, Léopoldo Senghor, Cheick Anta Diop, Steve Biko 
e Desmond Tutu, em busca da liberdade.

Não há dúvida que estas figuras foram jovens cientes 
das vicissitudes do seu tempo, e que, por causa disso, en-
vidaram esforços de modo a dar resposta aos desafios da 
sua geração.

E os resultados são as independências, a construção das 
primeiras instituições do ensino superior, e a formação dos 
Estados africanos que hoje verificamos. Apesar das críticas 
que algumas destas figuras tem sofrido, ou podem vir a me-
recer, não se pode deixar de elogiar o seu trabalho.

Em particular, nos países falantes de língua portuguesa 
como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guine Bissau, 
São Tomé e Príncipe, onde pontificam figuras Eduardo 
Mondlane, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, Amí-
lcar Cabral, que deram o seu contributo nos processos 
de libertação dos seus países do jugo colonial português. 
Trata-se, na verdade de figuras que, nos nossos dias, são 
tomadas como grandes referências nas instituições de ensi-
no superior, na vida política activa, literatura, no desporto 
entre outras áreas.

Por outro lado, encontramos outros jovens, que, de 
forma inusitada, desempenharam um papel espectacular 
na cultura, política, desporto, economia, imprensa tanto, 
escrita como radiofónica, cujo seu maior contributo era, de 
facto, libertar a sua geração do jugo colonial, através de 
diversas manifestações e reivindicações.

Trata-se de figuras como Armado Guebuza, Joaquim 
Chissano, Rui Nogar, Rui de Noronha, irmãos Albasine, 
Noémia de Sousa, Malangatana, Eduardo Mondlane, 
Marcelino dos Santos, José Craverinha.

Estes moçambicanos naquela altura sabiam de facto 
quais eram as preocupações que apoquentavam a sua ge-
ração. É por causa da sua consciência que conseguiram, 

com muito trabalho, deixar o legado de ver um país liberto 
do jugo colonial, onde hoje podemos ver jovens, nas escolas 
primárias, secundárias, profissionais e do ensino superior 
estudando a nossa história, geografia; valorizando da nos-
sa música, poesia, desporto, dança, língua, política, o que 
penso que seja o orgulho para todos nós.

É verdade que muitas destas figuras, hoje, estão associa-
das a actos de corrupção desde a morte de Carlos Cardoso, 
Siba-Siba Macuácua, dívidas ocultas, mal tal não pode, 
maneira alguma, desvalorizar o seu contributo.

Depois das duas gerações mencionadas é preciso falar 
desta nova geração de jovens que na minha óptica é muito 
ociosa e apática aos seus desafios. Foi numa cerimónia de 
graduação que o antigo reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane, padre Filipe Couto disse que esta nova geração 
era a geração de viragem, as características desta geração é 
a falta da consciência do seu papel na sociedade e do lega-
do que os mesmos vão deixar para as próximas gerações. 

Pode se afirmar que esta juventude é caracterizada por 
pautar por uma vida de facilidade, onde a palavra de or-
dem é bolada. Se, antes, esta palavra constituía vergonha 
mencionar no meio dos jovens, hoje constitui um slogan 
de convivência social, sendo que o enriquecimento ilícito é 
parte integrante da nossa camada social.

Mesmo no meio de tanta ociosidade pode verificar-
-se uma crítica feita por estes jovens para as elites políticas 
moçambicanas não no sentido da resolução dos problemas 
mas querer serem parte integrante deste processo.

Um dado de suma importância está associado ao facto 
de esta nova geração ter tido a oportunidade de cursar o 
ensino superior sem precisar de ir para fora do país, o que 
lhe permite conhecer o seu país de forma concreta e não 
teórica. O que devia permitir que os mesmos fossem capa-
zes de dar um contributo mais significativo do conhecimen-
to da realidade do país.

Em Moçambique quando comemoramos o dia da ju-
ventude, o que nos vem na memória, presumo, são figuras 
como Mondlane, Machel, Urias Simago, Josina Machel, 
Marcelino dos Santos, que, no meio de tantas difuculdade, 
deram o seu contributo para o país e eternizando os seus 
nomes na memória colectiva. Lembramo-nos também de 
figuras que se situam nos finais do século XX e princípios 
do século XXI, que, com grande astúcia, deixaram suas 
marcas na luta contra actos de corrupção. Refiro-me a no-
mes como o do economista Siba Siba Macuacua e o jorna-
lista Carlos Cardoso. 

Acho que estas figuras deveriam servir de grande ins-
piração nos desafios que esta nova geração enfrenta. Mas, 
como disse, a juventude quer alcançar uma vida fácil e não 
se preocupa em dar o seu contributo para o país.

A pergunta que paira é de saber qual o nosso maior 
papel e legado da juventude no desenvolvimento do país 
para a presente e futuras gerações. 

Não podemos continuar a buscar as nossas referências 
fora do país, se aqui mesmo podemos encontrar. É preciso 
substituir Machel, Mondlane, Simango, Craveirinha, com 
novos nomes que vão dar o contributo, onde as novas ge-
rações vão ter orgulho. Porque eu entendo que ser moçam-
bicano é ser homem e mulher que está na linha da frente. 
Como esta se dizer que a história é feita por vencedores esta 
geração tem a obrigação de ser parte integrante da epopeia 
da história do país.

A nossa juventude é chamada hoje para contribuir no 
momento histórico, tendo em conta que o seu contributo 
ser julgado pelas novas gerações. 
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Um solitário do século xx
(Para a Águeda Adler, com amizade)

Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

Tenho andado a ler, ultimamente, 
alguns mentores das mais variadas es-
colas do pensamento moderno. Num 
pequeno inventário que posso aqui faz-
er acerca do que retiro, é que existe um 
manancial e uma confusão de saberes 
bastante generalizados.

O Leitor com boa vontade, receptivo, 
fica perplexo com tantas ilações contra-
ditórias. A investigação sobre o mundo, 
erudita, imaginativa ou auto-didacta, 
queima etapas para esbarrar numa mu-
ralha de aço. Para onde vamos?

Alguns reportam-se ao ciclo ob-
rigatório dos impérios: ascensão, de-
clínio e queda. Segundo eles, é um pro-
cesso repetitivo, uma realidade histórica 
que se relaciona com a exaustão e o 
excesso dos dominadores, e também 
com as sementes da insurreição que se 
desenvolvem paralelamente e os afron-
tam; outros angustiam-se com a perda 
de valores que consideram fundamen-
tais e acham que os saltos em frente, 
não calculando todos os efeitos nefas-
tos envolvidos nessa aventura incansáv-
el, empobrecem o espírito do homem; 
outros mantêm uma esperança firme 
na alteração sistemática que está a em-
preender-se, à base de novas regras, e 
que é uma demonstração de liberdade 
e um sintoma de abertura ao universo 
das grandes descobertas. Como já está 
a ser.

Todos são mais ou menos tenazes e 
hábeis nas suas exposições, manuseiam 
com o maior à vontade (embora quase 
sempre apenas resumindo) clássicos do 
“mundo pensado do homem e para o 
homem”, fazem sínteses e enxertos às 
vezes algo estranhos, procurando apre-
sentar a quem os lê uma estrada aberta 
na continuação dos caminhos pedrego-
sos onde tudo começou e avançou. É 
uma explosão de propostas.

Do que leio e do que deduzo (e do 
que a minha observação constata), o 
meu estado de dúvida (que alguns con-
sideram o reino da sabedoria, seria 

bom que fosse: assim estaria certo nessa 
dúvida) não vai diminuindo.

Tenho reiteradamente defendido a 
ideia, em conversas soltas, que a mun-
dialização das actividades e das rela-
ções será o novo lugar do homem, uma 
praça inaugural de todas as permutas 
e fusões. Virá com o tempo, mas arras-
tando incompreensões, alguns tormen-
tos, várias insanidades.

Também obedeço, nessas mesmas 
conversas (ou em artigos que publiquei 
nos últimos anos), a uma premissa: a 
tentação dos impérios, de acordo com 
a crónica geral, é a de se manterem e, 

se possível, alargarem-se. Até a corda 
partir. Deste modo, parecem repetir o 
ciclo biológico do próprio homem: nas-
cimento, vida e morte.

Chamemos-lhe a tirania do ciclo ou 
da natureza. Não se foge a ela, embora 
todos os impérios, como todos os ho-
mens se cumpram com mais ao menos 
saúde, maior ou menor coragem, mais 
ou menos inimigos, capacidade de gerir 
circunstâncias e a influência (não muito 
citada) do acaso. Tudo o que está para 
trás (conquistas, transformações, es-
tabilidades e insurreições) é o retrato, 
bem ou mal retocado, que deixamos 
aos nossos herdeiros para que meditem 
nas rugas, nos cansaços e na patina do 
pensamento e da acção.

É a voz dos antepassados – para al-
guma coisa deve servir. Tantas passa-
gens de testemunho são percurso fei-
to. Claro que prevalece a incógnita, a 
verdade total não tem moradia, sejam 
quais forem as mezinhas, as vacinas, a 
documentação ou os Gurus. E no que 
respeita ainda á incógnita, se ela fosse 
um valor, os nossos herdeiros (não sei é 
em que geração) vão ser todos ricos de 
corpo e de alma. O velho sonho uto-
pista da fraternidade, mesmo citado a 
sorrir, não pode morrer. E não esquec-
er, também: “ter” não é muito, “ser” é 
bastante.

Hoje fico por aqui. O tema é vastís-
simo e o espaço acabou. Tentarei, nos 
próximos textos, orientar-me na mon-
tanha dos conhecimentos e das intu-
ições, para não me perder, ou para me 
perder menos. E convido o Leitor para 
esta viagem em mares tão difíceis. Mas 
tudo é abordável. Cinco ou dez minutos 
são bem gastos numa vontade mútua de 
esclarecimento. 

BREVE NOTA

Um dos escritores que referimos é 
Emil Cioran (1911.1995), personagem 
que aparece de vez em quando nas 
minhas palavras. Não muito. De qual-
quer modo, significativo do interesse 
que me desperta e que originou a pre-
sente crónica que ora publicamos.

Hoje fico por 
aqui. O tema é 
vastíssimo e o espaço 
acabou. Tentarei, 
nos próximos 
textos, orientar-me 
na montanha dos 
conhecimentos e 
das intuições, para 
não me perder, ou 
para me perder 
menos. E convido 
o Leitor para esta 
viagem em mares tão 
difíceis. Mas tudo 
é abordável. Cinco 
ou dez minutos são 
bem gastos numa 
vontade mútua de 
esclarecimento.
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Alguns semanários privados, semana 
passada, reportaram cenários de possíveis 
mudanças na atitude da Frelimo para com 
a superação da “crise” derivante da eter-
na confrontação entre o actual Presidente, 
Nyusi, e o antigo, Guebuza, que irá desa-
guar numa dialéctica política provavelmen-
te exacerbada na altura da escolha do futu-
ro candidato à Presidência da República.

Até hoje, os cenários relatavam posicio-
namentos diferenciados no seio do partido 
de maioria, em que, por um lado, Nyusi ten-
tava forçar a Assembleia da República para 
conseguir um terceiro mandato mediante 
uma reforma constitucional ad hoc, e, por 
outro, uma ala do partido, encabeçada por 
Guebuza, não concordava com tal estraté-
gia. Uma estratégia que, convém realçar, 
nenhum dos antigos presidentes cessantes 
conseguiu implementar, uma vez que a Fre-
limo nunca quis – como fez Angola com 
Eduardo dos Santos – se entregar a uma só 
pessoa durante muito tempo, sempre tendo 
bem presente que a centralidade política 
do país deveria estar nas mãos do partido, 
e não de um dos seus representantes.

Mesmo desta vez, parece que a tentativa 
de alastrar o mandato do actual Presidente 
para um terceiro mandato não vai surtir o 

efeito desejado. É a partir daqui que uma 
parte da imprensa privada tem começado 
a formular hipóteses (que de momento são 
apenas meras suposições) sobre como ultra-
passar este momento complicado no seio da 
Frelimo. Uma delas, se calhar a mais suges-
tiva em termos de mudanças institucionais, 
contemplaria uma reforma na própria mo-
dalidade de eleição do Presidente da Repú-
blica. Esta mudança também deveria passar 
por uma reforma constitucional, mas seria 
provavelmente menos traumática – embora 
mais radical - com relação à simples tenta-
tiva de permitir ao Presidente actual de se 
candidatar para um terceiro mandato, in-
clusivamente porque corroborada por ou-
tra matéria associada a dita reforma. Em 
particular, está a ficar claro que não exis-
te a vontade política nem, provavelmente, 
as condições logísticas e financeiras para 
garantir a eleição directa dos administra-
dores de distrito, segundo quanto previsto 
do acordo entre Governo e Renamo, para 
2024; e que a figura do Secretário de Esta-
do provincial choca, inevitavelmente, com 
a do Governador, criando confusão quer 
institucional a nível territorial, quer polí-
tica no seio da própria Frelimo. Se a este 
provável “pacote” se acrescentasse a elei-

ção indirecta (ou seja, mediante passagem 
parlamentar) do Presidente da República, 
alinhando-a às eleições de governadores e 
presidentes de conselhos municipais, o im-
passe político da Frelimo seria resolvido, ou 
pelo menos adiado para depois da campa-
nha eleitoral, criando porém as bases para 
uma mudança radical de regime constitu-
cional, de que provavelmente os próprios 
camaradas, neste momento, podem não ter 
uma noção certa.

Com efeito, a eleição indirecta do Che-
fe de Estado pressuporia a centralidade da 
Assembleia da República, e dos partidos 
políticos que ali sentam, em detrimento 
da figura presidencial. E seria improvável, 
neste novo quadro institucional, manter 
um Presidente-Imperador assim como hoje 
o conhecemos, com poderes praticamen-
te ilimitados em todos os sectores da vida 
pública do país. Em suma, a via do semi-
-presidencialismo e, sobretudo, do parla-
mentarismo seria aberta de forma irrever-
sível, alterando, portanto, grande parte do 
ordenamento constitucional vigente...Será 
que é esta a mudança que a Frelimo – com 
poderes bastantes para levar avante qual-
quer tipo de reforma constitucional – vai 
querer realizar para os próximos anos?

OPINIÃO

Se a Assembleia da República elegesse 
o Presidente...

Luca Bussotti
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Alavi e Leidner (2001) postulam que criar, 
armazenar, recuperar, transferir e aplicar o conheci-
mento são considerados os atributos centrais da 
implementação da gestão do conhecimento 
nas organizações. A Gestão do Conhecimento 
(GC) pode ser classificada em três categorias 
principais: aquisição de conhecimento, partilha de 
conhecimento e aplicação de conhecimento. O papel 
dos indivíduos no processo de transferência 
de conhecimento está relacionado com as ca-
pacidades de aquisição, integração, armaze-
namento, compartilhamento e aplicação do 
conhecimento crucial na construção e suporte 
da vantagem competitiva de uma organização. 

Para adquirir conhecimento de forma 
eficaz, as PME’s precisam contar com a ex-
periência de colaboradores da organização 
ou fontes externas, contratar pessoas com 
conhecimento necessário e construir activos 
intangíveis de conhecimento, documentos de 
pesquisa ou outro material de intangível.

Fontes da Gestão de Conhecimento

A GC requer aplicação de ampla variedade 
de disciplinas: sociologia, psicologia, estratégia, ciên-
cia da gestão, ciências organizacionais, engenharia, e 
mais. Todas estas áreas, aplicadas em uma or-
ganização, podem permitir a compreensão de 
forma ampla, abrangente do fenómeno gestão 
de conhecimento e facilitar a eficiência orga-
nizacional (Banco Mundial, 1998&Alosaimi, 
2019).

Esta percepção mostra claramente que a 
GC é verdadeiramente uma área multidisci-
plinar. Esta crença é baseada no entendimento 
de que o repositório de conhecimento de uma 
organização existe em formas multifacetadas 
em toda a estrutura organizacional, a relação 
de transferência de conhecimento é dinâmica 
entre os criadores e consumidores do conheci-
mento disseminado.

Porém, o conhecimento não deve ser con-
fundido com informação. Os dois são concei-
tos distintos que funcionam de maneiras com-
pletamente diferentes. A informação pode ser 
tangível, números concretos e factos. O con-
hecimento é intangível, a consciência mental, 
uma parte do processo de aprendizagem, um 
"hábito" gravado na mente, por isso mesmo, 
todas as áreas do saber produzem este ac-
tivo intangível que requer ser gerido (Roeder, 
2005).

Algumas destas diferentes perspectivas 
demonstram a natureza multidisciplinar ou 

interdisciplinar e centrada do processo de GC. 
Procuram fornecer uma base para entender 
melhor a necessidade de uma estrutura de pro-
cesso de GC subjacente e tecnologia habilita-
dora, crítica para uma estratégia de negócios 
bem-sucedida. GC, nesta visão, é vista como 
parte da estratégia geral de negócios (Roeder, 
2005).

Alosaimi (2019) explica que, devido às 
características diferentes do conhecimento 
explícito e implícito, o procedimento de GC 
difere nestes dois tipos de conhecimento, de 
forma a aprimorar a utilização das TIC na 
GC, especificamente na reutilização do con-
hecimento. A construção do conhecimento 
no desenvolvimento de novos produtos & ser-
viços, os esforços são totalmente de natureza 
de conhecimento explícito, dividem os pro-
cedimentos da GC documentação do con-
hecimento, sistematização do conhecimento, 
distribuição e reutilização. A reavaliação das 
acções de conhecimento específico está incluí-
da na distribuição eficaz de conhecimento. A 
disseminação do conhecimento pode ser pas-
siva, utilizando o conhecimento para colectar 
e reconhecer que a informação está realmente 
a aplicar-se e abordar os problemas do cliente 
(Alosaimi, 2019).

As PME’s precisam compreender que a 
GC parte da selecção e embalagem, limpeza, 
organização e elaboração de documentos de 
acordo com um plano de classificação e pro-
cedimento de gestão do conhecimento implí-
cito tem menos parte do que o explícito. Mc 
Adam & Reid (2001) sugeriram que para os 
funcionários, a gestão do conhecimento pode 
significar uma maior independência e vanta-
gem inerente à aprendizagem expandida. 

As pessoas que possuem o conhecimento 
em algumas lideranças nem sempre estão ao 
controle formal ou estrutura aplicada na insti-
tuição, nem se quer compreendem que o re-
conhecimento é um activo corporativo funda-
mental para obter vantagem competitiva, no 
sentido de desenvolver estratégia de gestão de 
conhecimento. 

A gestão sistemática do conhecimento-
chave e processos associados de criação, col-
ecta, organização, difusão, uso e exploração 
são necessários para transformar o conheci-
mento pessoal em conhecimento corporativo, 
ampliar, partilhar em toda a empresa e aplicar 
apropriadamente quando necessário. As tare-
fas associadas a esta partilha de conhecimento 
incluem: resolução de problemas, aprendizagem cor-

porativa, planeamento estratégico e tomada de decisão.

GC e Processo de Gestão de Negócio

 A melhor Gestão de Conhecimento or-
ganizacional ocorre quando uma entidade é 
centrada em grupos de processos de gestão e 
representa um domínio de processo bastante 
substancial. Isto revela a influência que a GC 
fornece em relação ao desempenho geral, o 
valor de negócio associado e a respectiva es-
tratégia aplicada.

A inserção GC, como parte da estratégia 
de negócios de uma organização, deve incluir 
uma compreensão fundamental dos conceitos 
de gestão de negócios baseados em processos 
integrados. De acordo com Project Management 
Book of  Knowledge (PMBOK), existem cinco 
grupos de processos de gestão. Os referidos 
grupos de processos de gestão devem integrar, 
implementação de acção, execução de estra-
tégias baseadas em conhecimento, gestão e 
transferência de conhecimento por toda a or-
ganização. Porém, este assunto será analisado 
mais adiante.

A equipa de gestão de PME’s requer o de-
senvolvimento de uma compreensão aprofun-
dada sobre a aplicação da GC nos processos 
de gestão, de forma a produzir produtos e ser-
viços de qualidade, sinergias entre os mem-
bros organizacionais, partilha de experiências 
e conhecimento, detectar falhas e aperfeiçor a 
oferta e respectivos processos. 

Paralelamente, a GC, não somente contri-
bui na melhoria de processos, mas também 
agrega valor aos accionistas. As organizações 
maduras têm maior probabilidade de fazer 
melhores estimativas de custos e receitas do 
que aquelas com menos maturidade. É por 
isto mesmo que Watts Humphrey afirma que 
"o trabalho de qualidade não é feito por aci-
dente, é feito apenas por pessoas qualificadas 
e motivadas", treinadas, tanto em disciplina 
quanto em processos. 

A experiência mostra que organizações 
com processos maduros têm muito menos ro-
tatividade do pessoal que organizações imatu-
ras. Nenhuma organização ascende ao nível 
de maturidade sem que tenha uma estratégia 
clara sobre gestão de conhecimento. A ma-
turidade resulta da boa gestão de experiên-
cias, conhecimento acumulado e partilhado 
entre os membros da organizacional, o que, 
de certa forma, se transforma em um activo 
intangível colectivo a longo prazo.

OPINIÃO

Gestão de conhecimento em organizações 
aprendentes (2)

Por: Teodósio Camilo 
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Uganda: governo suspende actividades de 54 
ONGs de direitos civis no país

O governo de Uganda ordenou, semana passada, a suspensão, com "efeito ime-
diato", das actividades de 54 ONGs no país, incluindo a principal organização 
de liberdades civis, a Chapter Four, em uma medida vista como uma intenção 
de aumentar o controle sobre a sociedade civil.

licença", afirmou a líder da 
ONG.

“Parceiro fundamental”

A representação da União 
Europeia no país sublinhou 
em um twítter que "a socie-
dade civil é um parceiro fun-
damental que dá uma contri-
buição indispensável para o 
desenvolvimento de Uganda", 
afirmando que "estão ansiosos 
por resolver qualquer proble-
ma de registo das organiza-
ções". A secção africana da 
Comissão Internacional de 
Juristas revelou estar "profun-
damente preocupada" com a 
suspensão da Chapter Four.

Algumas das organizações 
afectadas pela decisão parti-
ciparam de uma operação de 
observação durante a polé-
mica eleição presidencial de 
Janeiro deste ano. A operação 
foi alvo de uma busca pelas 
forças de segurança e diversos 
líderes foram detidos.

Nesta eleição, o presidente 
Yoweri Museveni, no poder 
desde 1986, foi reeleito para 
um sexto mandato, após uma 
violenta campanha, marca-
da por situações de assédio e 
pela prisão de figuras da opo-
sição, incluindo o principal 
oponente e deputado Bobi 
Wine, por ataques à mídia, 

além da morte de dezenas de 
pessoas. A oposição contestou 
o resultado desta eleição, con-
siderado por Bobi Wine como 

"fraudado".
Ahimbisibwe disse que a 

sua organização, a CCEDU, 
foi intimada diversas vezes 
pelas autoridades, após a pu-
blicação de um relatório ale-
gando fraude durante a elei-
ção. Um mês antes da eleição, 
Nicholas Opiyo, fundador da 
Chapter Four e advogado de 
muitos activistas de direitos 
humanos, da causa gay e tam-
bém de Bobi Wine, foi pre-
so e acusado de lavagem de 
dinheiro.

Dezenas de mortos

Diversos países, incluindo 
os Estados Unidos e a UE, 
protestaram contra a prisão, 
e relatores especiais da ONU 
para os direitos humanos de-
nunciaram "acusações fictí-
cias" e processos "que pare-
ciam estar ligados apenas ao 
contexto eleitoral" em Ugan-
da. Wine foi libertado sob 
fiança, uma semana depois.

Em resposta, o presidente 
Museveni repreendeu publica-
mente as forças de segurança, 
por terem sido muito violen-
tas em acções antes e depois 
da eleição. Em Novembro, 
pelo menos 56 pessoas foram 
mortas enquanto protestavam 
contra a prisão de Bobi Wine. 
De acordo com a oposição, 

centenas de seus apoiantes 
também desapareceram ou 
morreram durante a violenta 
repressão pós-eleitoral. (RFi)

As 54 associações que 
operam no campo político, 
social e ambiental são acusa-
das de "não conformidade" 
com a legislação, argumentou 
em nota o sector responsável 
pelas ONGs no país, subor-
dinado ao Ministério do Inte-
rior ugandês. O comunicado 
acrescenta que as ONGs ope-
ravam sem registo, com licen-
ças expiradas ou não divulga-
ram seus relatórios anuais e 
contas em diversas ocasiões.

Entre essas 54 ONGs, 
a emblemática associação 
Chapter Four - cujo nome se 
refere ao Capítulo 4 da Cons-
tituição de Uganda, que esta-
belece os direitos e liberdades 
fundamentais - e outras 14 
organizações estão "suspensas 
por tempo indeterminado".

Contactado pela AFP, o 
director-executivo da Chapter 
Four, Nicholas Opiyo, confir-
mou ter recebido a notifica-
ção, e considerou a situação 
"grave". Ele postou no Twit-
ter uma foto de um recibo do 
sector estatal que controla as 
ONG no país, atestando o re-
cebimento, em 11 de Janeiro, 
dos relatórios anuais de 2016, 

2017, 2018 e 2019. "Refu-
tamos qualquer alegação de 
conduta ilegal de nossa par-
te", escreve Opiyo.

Charity Ahimbisibwe, 
que dirige a Coalizão dos 
Cidadãos pela Democracia 

Eleitoral (CCEDU), outra 
organização suspensa pelas 
autoridades, considerou a de-
cisão "extremamente lamen-
tável". Ela alega que a licença 

de funcionamento do CCE-
DU realmente estaria venci-
da, mas que realizou um pedi-
do de prorrogação, em função 
das dificuldades impostas pelo 
contexto da crise sanitária da 
Covid-19 e diante das visíveis 

obstruções por parte do go-
verno, o que impossibilitou a 
renovação. "Como uma orga-
nização que cumpre a lei, não 
continuaremos a operar sem 
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Em conflito de interesses 

Nesta segunda-feira, o julgamento das dívidas 
ocultas iniciou com todos arguidos e com a de-
fesa a pedir liberdade provisória por ilegalida-
des, em sede de questões prévias. Foi nessa fase 

em que o Ministério Público denunciou o conflito de inte-
resses de Alexandre Chivale, advogado de António Carlos 
do Rosário, antigo Director da Inteligência Económica do 
SISE e antigo PCA da ProIndicus, MAM e EMATUM, uma 
figura-chave no escândalo das dívidas ocultas.

Ao fim de quatro dias de intensos combates, a 
força conjunta Moçambique – Ruanda anun-
ciou mais uma vitória contra o terrorismo e 
a recuperação, este sábado (21), do controlo 

do posto administrativo de Mbau, a sul de Mocímboa 
da Praia, para onde os terroristas haviam fugido após 
a tomada da estratégica cidade portuária daquele 
distrito.

Segundo o Ministério Público, 
encontra-se em conflito de interes-
ses ao ser defensor dos arguidos 
do caso em julgamento, quando, 
ao mesmo tempo, gere uma infra-
-estrutura adquirida pelos fundos 
resultantes das dívidas ocultas.

"Na qualidade de administra-
dor da Tchopela, Alexandre Chi-
vale, ocupa uma das residências 
apreendidas no âmbito desses au-
tos, quiçá de consciência tranqui-
la, mesmo sabendo que a mesma 
foi adquirida com fundos de pro-
veniência criminosa", afirmou a 
magistrada do Ministério Público, 
Ana Sheila Marrengula.

O Ministério Público diz ainda 
que "se por um lado, na qualidade 
de administrador da Tchopela SA, 
entidade confiada para guardar o 
imóvel em causa, Alexandre Chi-

vale está obrigado a gerir o imóvel 
no interesse da entidade que lhe 
confiou o imóvel, por outro, ele, 
na qualidade de mandatário do 
arguido António Carlos do Rosá-
rio, tem de defender os interesses 
deste por também continuar in-
teressado no imóvel. Esta dupla 
qualidade gera um conflito de in-
teresses que importa desde já ser 
resolvido."

Chivale tentou se defender, 
afirmando que antes de ser repre-
sentante legal do seu constituinte, 
já ocupava a residência, um dos 
direitos que goza por ser gestor da 
empresa proprietária. Na ocasião, 
o Juiz Efigênio Baptista deu 72 
horas para Chivale abandonar o 
apartamento de forma voluntária.

“Se é para sair em 72 horas, 
não há problemas. Nem precisam 

A informação foi avançada por 
várias fontes ruandesas, que noti-
ciam terem sido desmanteladas ba-
ses de avanço dos insurgentes nas 
florestas de Mbau.

Na sexta-feira, depois da ope-
ração que culminou com o des-
mantelamento de uma base na 
localidade de Marere, no posto ad-
ministrativo de Mbau, a força con-
junta seguiu  em Mbau sede, tendo 
encontrado, pelo caminho, resis-
tência de um grupo de insurgentes 
estimado em 80 e 100 homens, 
culminando em intensos combates 

que resultaram no abate de vários 
terroristas, dos quais 11 corpos fo-
ram encontrados.

Tal como tem feito menção nos 
últimos dias, as Forças Ruandesas, 
mais comunicativas em relação as 
FDS, dizem ter abatido muitos ter-
roristas mas não encontraram seus 
corpos, pois foram carregados pe-
los militantes jihadistas, alguns dos 
quais os arrastavam com cordas. 
Entre os itens apreendidos estavam 
rifles SMG e muito mais, segundo 
escrevem fontes ruandesas que fa-
zem acompanhamento dos desdo-

Advogado Alexandre Chivale obrigado a 
devolver imóvel em 72 horas

Força conjunta Moçambique – Ruanda liberta 
Mbau após dias de intensas batalhas

chamar a polícia”, respondeu Ale-
xandre Chivale, que entretanto 
negou que a casa pertença a An-
tónio Carlos de Rosário, mas não 
reteve o nervosismo.

“Um dos benefícios que tenho, 
como administrador da Txopela, 
é a possibilidade de ocupar aque-
la casa. A casa é da Txopela, não 
é de António Carlos de Rosário”, 
defendeu-se. 

A sessão desta segunda-feira 
estava reservada para audição de 
dois arguidos, nomeadamente, 
Cipriano Mutota e Teófilo Nhan-
gumele, no entanto, estavam pre-
sentes, na sala de sessão, todos os 

arguidos. Ainda na fase de ques-
tões prévias, a defesa dos arguidos 
esgrimia-se em argumentos para 
garantir a liberdade provisória dos 
seus constituintes.

Os advogados Alexandre Chi-
vale, Abdul Gani e Isálcio Ma-
hanjane, que defendiam que a 
detenção de todos os arguidos é 
ilegal, exigiam que se cumpra a 
Lei e se coloque todos em liber-
dade sob termo de identidade e 
residência, pelo facto de estarem 
com os prazos de prisão preventi-
va extrapolados.

No caso de Cipriano Mutota, 
António do Rosário e Gregório 

Leão pesa ainda o facto de serem 
agentes do SISE e, por lei, terem 
a prorrogativa de responder qual-
quer processo em liberdade, inde-
pendentemente da moldura penal.

Refira-se que os dois arguidos, 
ontem em audição, são amigos e 
foram os primeiros cidadãos mo-
çambicanos que tiveram contacto 
com funcionários da Privinvest.

Nhangumele, que recebeu 
USD 8,5 milhões em suborno, é 
acusado de crimes de chantagem, 
falsificação de documentos, cor-
rupção passiva para acto ilícito, 
abuso de confiança, associação 
para delinquir e branqueamento 
de capitais.

Já Cipriano Mutota, que rece-
beu perto de um milhão de dóla-
res, é acusado de crimes de abuso 
de confiança, crime de branquea-
mento de capitais, corrupção pas-
siva para acto ilícito e crime de 
associação para delinquir. 

Fazem parte da defesa um to-
tal de 21 advogados. Alguns no-
mes a destacar são de Alexandre 
Chivale, IsálcioMahanjane, Abdul 
Gani Hassan, Damião Cumbana, 
Alice Mabote, Teodoro Waty, Sal-
vador Nkamati, Jaime Sunda, Ma-
homed Bachir, entre outros.

bramentos no terreno.
Recorde-se que na passada 

quinta-feira, o Evidências anunciou 
que a força conjunta Moçambique 
– Ruanda havia invadido, na ma-
nhã da quarta-feira, 18 de Agosto, 
uma das principais bases dos insur-
gentes, que se acredita que seja Siri 
(segredo), na localidade de Marere, 
posto administrativo de Mbau, a sul 
do distrito de Mocímboa da Praia.

Ao que o Evidências apurou, 
os militares moçambicanos e ruan-
deses lançaram a ofensiva sobre a 
base de Marere, logo pela manhã, 
por volta das seis horas, por céu e 
por terra. Quando ouviram o ron-
car dos motores dos helicópteros, os 
terroristas, que evitam ao máximo 
permanecer em locais visíveis du-
rante o dia, esconderam-se num 
túnel subterrâneo de mais de um 
quilómetro de distância.

No entanto, seis insurgentes fo-
ram abatidos quando ainda tenta-

vam fugir em direcção ao túnel. Já 
no interior do esconderijo subterrâ-
neo, as forças conjuntas abateram 
dezenas de terroristas e recupera-
ram 175 armas de fogo, incluindo 
munições.

Nas vésperas da tomada de 
Mbau, o Ministério da Defesa cha-
mou jornalistas de vários órgãos 
a Cabo Delgado com a promessa 
de levá-los ao Teatro Operacio-
nal Norte (TON). Como tal, o 
ministério prontificou-se a garan-
tir transporte de Pemba ao teatro 
operacional, pelo que os órgãos 
mobilizaram meios próprios e de 
parceiros para garantir viagem 
até à capital provincial de Cabo 
Delgado.

A partida ao terreno estava 
prevista para quarta e quinta-feira, 
segundo o convite do Gabinete de 
Informação (GABINFO) e, como 
tal, na passada terça-feira, os mais 
de 26 jornalistas, incluindo o do 

Evidências, que se deslocaram de 
Maputo a Pemba, foram chama-
dos pela tarde para uma reunião 
de concertação, onde foram infor-
mados que seguiriam por um itine-
rário não revelado via terrestre, na 
manhã seguinte, e o ministério for-
neceria mais informações durante 
a noite e mais tardar até as 04 horas 
do dia seguinte.

No entanto, tal não aconteceu 
até o passado Domingo, altura em 
que as últimas equipas deixaram a 
capital de Pemba. Não estão claras 
as razões pelas quais as equipas não 
seguiram viagem, mas o represen-
tante do GABINFO dizia sempre 
estar à espera de ordens superiores, 
o que levou aos jornalistas a suspei-
tarem que foram chamados para 
proclamarem vitória antes da hora, 
pois enquanto estavam “pendura-
dos” em Pemba decorriam intensos 
combates em Mbau, Miengalewa, 
Nangade, entre outros pontos.

Ministério da Defesa chamou jornalistas para cantar vitória antes do tempo e a 
montanha pariu rato
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Teve lugar, no passado Sábado, 21, no Estádio 
da Machava, a 1ª prova do Campeonato Na-
cional de Drift e Gincana 2021, organizada 
pela Federação Moçambicana de Automobilis-

mo e Motociclismo (FMAM), um certame que só chegou 
ao fim graças ao conhecimento integral da lei do Des-
porto por parte dos dirigentes da agremiação, uma vez 
que a Secretaria de Estado de Desportos (SED), acusada 
de sempre favorecer a ATCM, tentou barrar a sua reali-
zação, alegando falta de autorização. Pelo meio, apesar 
de não se tratar de uma actividade económica, foram 
envolvidos inspectores da Inspecção Nacional de Acti-
vidades Económicas (INAE) e agentes da polícia, que, 
no fim, tiveram que se conformar com os argumentos 
da FMAM.  

Apesar do barulho, decor-
reu sem sobressaltos pelo me-
nos dentro da pista, a 1ª prova 
do Campeonato Nacional de 
Drift e Gincana 2021, organi-
zada pela Federação Moçam-
bicana de Automobilismo e 
Motociclismo (FMAM), que 
contou com a participação de 
mais de 20 atletas, tendo sido 
apurados seis atletas na moda-
lidade de Drift e dois na moda-

lidade de Gincana.
Os atletas apurados, como 

ilustra a tabela abaixo, deve-
rão voltar a competir a 18 de 
Setembro próximo, para se 
apurar os representantes de 
Moçambique, numa prova in-

ternacional de Drift e Gincana, 
que terá lugar de 08 a 10 de 
Outubro nos Estados Unidos 
de América.

“Na prova que fizemos no 
final de semana e na próxima 
os que terão melhores resulta-
dos são os que poderão ir nos 
representar nos Estados Uni-
dos, garantiu Campos.

Entretanto, antes de se en-
contrarem os heróis dos circui-
tos, os vilões que se servem do 
desporto quiseram estragar o 
espectáculo. A Secretaria de Es-
tado de Desporto tentou, sem 
sucesso, inviabilizar a prova, 
alegando falta de autorização, 
uma posição que foi pronta-
mente rebatida.

“Nós como federação, so-
mos a autoridade máxima des-
portiva no que ao automobilis-
mo diz respeito, não queremos 
pedir autorização da Secretaria 
de Estado para fazermos pro-
vas, nós é que damos as autori-
zações aos clubes para poderem 
realizar provas sobre o campeo-
nato nacional e ontem, como se 
viu, era a prova do campeona-
to nacional”, esclareceu Bruno 
Campos, presidente daquela 
agremiação.

Campos, que já há algum 
tempo tem se queixado de al-
guma ingerência pessoal de 
Gilberto Mendes, esclareceu 
ainda que a FMAM é que cria, 
segundo a lei, todas as regras de 
segurança, do protocolo de hi-
giene e segurança desde o uso 
da máscara, distanciamento e o 
governo é apenas convidado. 

No dia em que a INAE foi 
chamada a inspeccionar 

uma actividade não 
económica

Tudo começou quando, 

depois de elaborar o cartaz do 
evento, começaram a receber 
questionamentos em fóruns 
privados sobre as autorizações, 
contudo, o que parecia um 
ensaio ganhou corpo quando 
inspectores do INAE, com um 
funcionário da Secretaria de 
Estado que diz ser do departa-
mento de inspecção entraram e 
solicitaram uma alegada autori-
zação do evento.

“E eu como já estou dentro 
da lei, logo caí em cima deles. 
A primeira coisa, eu não sei o 
que INAE está aqui a fazer, por-
que isto não é uma actividade 
económica e o senhor que é da 
Secretaria de Estado não estava 
devidamente identificado. De 
seguida, dissemos-lhes que o 

evento é legal, está autorizado 
pela federação, é um campeo-
nato nacional e o decreto pre-
sidencial vigente no estado de 
calamidade, prevê, claramente, 
que os campeonatos nacionais e 
nossa modalidade estão abertos 
sem público desde que sigam as 
regras de segurança”, referiu 
Campos. 

Segundo Campos, não obs-
tante tratar-se de campeonatos 
nacionais, aqueles eventos têm 
como objectivo o apuramento 
para dois atletas para irem re-
presentar Moçambique nos Es-
tados Unidos.

Após a explicação, os ins-
pectores do INAE e do SED 
abandonaram o local, contudo 
voltaram horas depois para, no-

vamente, tentarem inviabilizar 
o evento. Desta vez trouxeram 
agentes da PRM e da polícia 
municipal da Matola, supos-
tamente em cumprimento de 
ordens do Secretário de Estado, 
Gilberto Mendes.

“Disseram que tinham or-
dem da Secretaria de Estado e 
ficamos a saber que ele está na 
Rússia, mas ligava da Rússia 
para parar o evento, sem ha-
ver uma justificação, e eu lhes 
confrontei se haviam recebido 
ordens superiores de boca, que 
não é baseada em nenhuma 
Lei. Nós dissemos, podem ten-
tar entrar aqui à força, vamos 
disputar, mas o evento vai con-
tinuar e continuamos”, contou 
Campos.

Campeonato Nacional de 
Drift 2021

Classificação :
Drift Pro
1- Karl Henriques
2- Zein Hussen
3- Muhammad Moo

Drift semi pro
1- Michael Frade
2- Telmo Costa
3- Virgílio Massinga

Campeonato Nacional de 
Gincana 2021

Classificação Gincana

1- Muhammad Moo
2- Ivan Coimbra
3- Denilson Denyflow Lopez 

(DQ)

Nota: DQ (Desqualificado)

SED tenta inviabilizar provas da Federação 
Moçambicana de Automobilismo

Evidências 

Tabela de resultados (COM FUNDO)

Nós como 
federação, somos 
a autoridade 
máxima desportiva 
no que ao 
automobilismo 
diz respeito, não 
queremos pedir 
autorização da 
Secretaria de 
Estado para 
fazermos provas, 
nós é que damos 
as autorizações 
aos clubes para 
poderem realizar 
provas sobre 
o campeonato 
nacional e ontem, 
como se viu, 
era a prova do 
campeonato 
nacional.
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SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

Principal língua moçambicana

Amanhã (24), no Camões – Centro Cultural Por-
tuguês, em Maputo, o fotógrafo Mariano Silva 
inaugura, em “Janela indiscreta”, uma expo-
sição de 40 fotografias a preto e branco regis-

tadas a partir de uma única janela, da uma residência 
onde viveu numa das avenidas mais movimentadas da 
capital de Moçambique. 

A editora moçambicana, Ethale Publishing, de-
senvolve entre os meses de Agosto, Setembro 
e Outubro o projecto Wikipédia Emakhuwa, 
que tem por objectivo inserir ou traduzir tex-

tos em Emakhuwa na página Wikipédia, um dos prin-
cipais serviços da Google.

O resultado deste minu-
cioso trabalho é uma enorme 
diversidade de imagens, que, 
entre temas, formas, relevos, 
luzes, afazeres dos protago-
nistas e respectivo espaço, 
poderia sugerir um percurso 

alongado pela cidade de Ma-
puto e seus residentes. É pre-
cisamente nesta multiplicida-

de e também na perspectiva 
particular em que os registos 
foram capturados, que um 
simples cruzamento entre duas 
ruas – Av. Julius Nyerere e Av. 
Eduardo Mondlane – se torna 
tão interessante.

Este projecto da exposição 
“Janela indiscreta”, produzido 
em parceria com o Camões - 

Esta será a primeira língua 
moçambicana a estar incor-
porada na Wikipédia, o que é 
uma grande oportunidade de 
expandir uma língua nacional 
ao mundo inteiro. Aliás, a lín-
gua Emakhuwa é a principal 
língua nativa de Moçambique 
e é falada por cerca de quatro 
milhões de habitantes a nível 
nacional.

Para a viabilização do mes-
mo, a Ethale Publishing assi-
nou um memorando de enten-
dimento com a Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais da 
Universidade Rovuma, que vai 
prestar o apoio técnico linguís-
tico à equipa de 60 voluntários 
seleccionados em todo país, que 
serão responsáveis por criar a 
primeira página do Wikipédia 

Mariano Silva abre os segredos da sua “Janela 
indiscreta” no Centro Cultural Português

Emakhuwa já tem espaço no Wikipédia

Centro Cultural Português, 
conta ainda com a especial 

participação do poeta e editor 
Mbate Pedro, que deu o seu 

ponto de vista sobre esta par-
ticular série fotográfica. 

Segundo Mbate Pedro 
“(…) Mariano lembra-nos, 
através das suas belíssimas re-
presentações, que a fotogra-
fia é também, a descrição dos 
caminhos que percorremos e 
tropeçamos e levantamo-nos 
para voltarmos a percorrê-los. 
O que almejam então alcançar 
esses corpos palmilhando ca-
minhos tão vastos e distintos? 
Caminhos que se entregam ao 
rumor dos homens que os des-
bravam, sem deles esperarem 
nada, assumindo-os apenas 
como se da sua natureza fos-
sem. Eis uma possível reflexão 
a que Mariano nos convoca 
(…)”.

“Janela indiscreta”estará 
patente até dia 10 de Setem-
bro, de segunda a sábado, en-
tre as 10h00 e 15h30. As visitas 
à exposição serão reservadas a 
um número limitado de pes-
soas e respeitará todas as me-
didas adequadas de higiene e 
segurança definidas pelas au-
toridades competentes.

numa língua moçambicana. 
Assim, entre os dias 1 e 2 de 

Setembro será realizada uma 
formação online dos autores 
Wikipédia em Emakhuwa em 
matérias de edição e inserção de 
textos na plataforma Wikipédia, 
assim como regras gerais sobre 
a escrita em línguas bantu, com 
especificidades do Emakhuwa. 
Neste momento, os voluntários 
estão agrupados num grupo vir-
tual onde partilham informação 
e conhecimento sobre a língua. 

Dentre os voluntários desta-
cam-se, estudantes, professores, 
enfermeiros, funcionários públi-
cos e activistas de organizações 
não governamentais que traba-

lham com a língua Emakhuwa 
nas províncias de Cabo Delga-
do, Niassa, Zambézia e Maputo.  

A Ethale Publishing é uma 
sociedade editorial vocacionada 
na promoção da literatura, cul-
tura e pensamento africano. In-
veste na edição de livros, revistas 
e brochuras e presta serviços na 
área de comunicação com en-
foque nos serviços redactoriais, 
editoriais, gráficos, tradução e 
design comunicacional, assim 
como organiza eventos e presta 
assessoria na gestão de conheci-
mento organizacional. 

Fundada em 2016, a Ethale 
Publishing tem trabalhado com 
instituições nacionais e inter-

nacionais, como por exemplo: 
Miles Morland Foundation, 
Moleskie Foundation, Teran 
Foundation, Universidade Pe-
dagógica de Maputo, Univer-
sidade Licungo, Universidade 
Pungwe, Universidade Rovu-
ma, Kenmare e Gondwana. 

A Ethale Publishing é uma 
editora com sede em Maputo. 
Uma das principais actividades 
da Ethale Publishing é a de esti-
mular o gosto e hábito da leitura 
e de revolucionar a indústria de 
livros digitais em Moçambique, 
como também aposta na reedi-
ção de alguns livros moçambi-
canos e aposta na expansão da 
literatura africana.
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Artes Plásticas

Não é por ter querido ignorá-la que Isabel Silva 
sobreviveu ao pensamento de uma Pintura de 
Expressão Naturalista comum que codifica a 
maior parte das aproximações da Arte Actual 

de Raiz Figurativa (estrutural na sua forma e desenvol-
vimento, harmoniosa nos seus efeitos de cor e transpa-
rência e de desenho expressivo em termos de Tema e Be-
leza), e condena as demais propostas pictóricas à aridez 
dos seus equívocos desertos, onde a Criação sucumbe, 
na maior parte das vezes, ao crivo de uma ética fraudu-
lenta, que em nada corresponde à Realidade. Falamos, 
naturalmente, do Expressionismo Abstracto e Gestual 
que poucos (ou quase nenhuns entendem…)

Abriu, na última quarta-feira, o Concurso Literário Nó 
da Gaveta. Da Associação Cultural Nkaringanarte, 
em parceria com a Kuvaninga cartão d’arte, a inicia-
tiva conta com financiamento da PROCULTURA – 

Promoção do emprego nas actividade geradoras de rendimen-
to no sector cultural, nos PALOP e em Timor-Leste e da União 
Europeia. Co-financiada e gerida pelo Camões I.P e a Funda-
ção Calouste Gulbenkian, o seu objectivo é premiar e publicar 
três obras autênticas no universo da literatura infanto-juvenil.

Somos de opinião que as cor-
rentes ditas Modernas não passam 
de sofismas e de constância, e que 
o (?) rigor de um questionamento 
escrupuloso conduz ao espaço 
que tudo significa menos o cria-
tivo, onde a Mancha, o Traço e 
o Volume das Obras executadas 
mergulham, enfim, na direcção de 
uma renovação inexistente de uma 
manifestação do OUTRO no nos-
so quotidiano já de si abafado por 
hábitos, mentira e códigos engana-
dores…

Talvez estas considerações 
aconteçam com o pintor, cujos 
jogos, noivas modernas de celi-
batários (?) contemporâneos, não 
são mais que o insolente durante 
uma Obra pictural (portanto de 

natureza pseudo- reacionária?) 
à poesia lírica no meio do qual o 
Mundo reina filtrado pelo olhar 
lúdico de uma Alma luminosa 
— que é o que acontece com as 
correntes da pintura Clássica, 
Naturalista e Impressionista onde 
se situa a Artista Isabel Silva, além 
de outros Grandes Mestres da 1ª 
e 2ª Metade dos dos Sécs. XVIII, 
XIX e XX). Desenhadora e Col-
orista de exímio traço, Isabel Silva 
inscreve o seu Universo no espaço 
da Natureza que engloba os mais 
diversos temas — tendo como pa-
trono — as Paisagens de Campo, 
as Marinhas, os Monumentos 
Públicos, as Feiras e Romarias, 
o Casario de Aldeia ou Urbano 
e também a Viagem e o Sonho. 

Trata-se de um prémio de 
carácter nacional, que abrange 
todas as idades, desde que se 
trate de um autor moçambicano 
ou residente em Moçambique 
sem nenhum livro publicado 
até à data limite de submissão 
de candidatura, ou seja, 20 de 
Setembro.

O concurso distingue três 
trabalhos inéditos de ficção, 
sendo um no sul (Maputo, Gaza 
e Inhambane), outro no centro 
(Manica, Sofala, Tete e Zambé-

zia) e outro ainda no norte (Nam-
pula, Niassa e Cabo Delgado). 
As três obras premiadas, rep-
resentando uma região do país 
cada, serão editadas pela Kuvan-
inga cartão d’arte – com recurso 
a capas de cartão reaproveitado 
– e os seus autores terão uma 
gratificação pecuniária de 10 mil 
meticais cada.

Para o efeito, o texto sub-
metido a concurso deve ter, no 
mínimo, 5 páginas em A4 e máx-
imo de 20, respeitando a fonte 

ISABEL SILVA: Uma Pintura Executada Com 
Agilidade Rica e Preciosa da Sua Linguagem

Nkaringanarte quer descobrir novos talentos em 
literatura infanto-juvenil

Por Afonso Almeida Brandão

Certamente quanto à viagem, 
podemos afirmar a sua filiação 
à alma portuguesa, aquela dos 
Descobridores intrépidos da Idade 
Média, aos quais o Ocidente deve 
uma parte do inventário do Pla-
neta.

Isabel Silva é daquelas pintoras 
que joga com as cores, assim como 
um equilibrista cujo regozijo só se 
reconhece com a aproximação do 
Vazio. Ela gosta do arrepio através 
do qual reconhece a sua existência, 
e nos faz experimentar o nosso. O 
rigor de Isabel Silva mantém-se 
no compromisso de não fugir da 
Vida e de aceitar a sua tendência 
Figurativa, como quem regista o 

instante belo que captou para a 
Tela dum Pôr-do-Sol ou simples-
mente nos Pescadores que trazem 
para terra a faina da sua pescaria, 
após uma noite passada em Mar-
Alto, assim como o Alquimista 
recolhe o rosado do Amanhecer, 
no Crisol da terrível gratuidade da 
existência, quer dizer da sua gen-
erosidade e vã oferenda. Em suma: 
a sua pintura é como um começo 
de todos os dias, que se repete num 
rebuscar constante no fundo de si 
mesma e que são nada mais, nada 
menos do que as coisas reais e vi-
vas que a pintora pinta, como tra-
ços de sombras ou de luz — e de 
iluminações também —, afinal de 

contas tudo aquilo a que o Artista 
verdadeiramente se entrega e anda 
conquistando ao longo do seu per-
curso em termos de trajectória e 
oficinal.

Maria Isabel Marques da Sil-
va, de seu nome completo, nasceu 
em Malange (Angola), no dia 10 
de Abril de 1970, embora tenha 
adquirido a nacionalidade por-
tuguesa aquando do seu regresso 
para Portugal, em 1975, com 
seus pais. Iniciou a sua actividade 
artística em 1986 e foi Discípula 
do saudoso Mestre Carlos Alberto 
Santos (1933-2016), ao longo de 
17 anos. É riquíssimo o seu «cur-
riculum». Isabel Silva encontra-se 
ainda representada em inúmeras 
Colecções Privadas e Institucio-
nais, quer no nosso País, em An-
gola, quer na Europa, nos E.U.A. 
e no Japão. Está citada em diversos 
Dicionários de Arte e em Antolo-
gias, além de estar referenciado no 
Google. A cotação média da sua 
Obra oscila entre os 750 e os 35 
Mil Euros (para Pequeno, Médio 
e Grande Formato), além de ter 
estado ligada a importantes Gale-
rias de Arte, designadamente, «A 
Capitel» (Leiria), «EUROARTE» 
(Lisboa) e «Galeria Edmundo 
Cruz» em Colares/Sintra. Um 
nome que importa divulgar, incen-
tivar e conhecer. 

Times New Roman, tamanho 
12, espaçamento entre linhas de 
1.5 e enviado unicamente para o 
correio nodagaveta@gmail.com.

Apenas serão apreciados 
para efeitos do concurso os textos 
que tenham respeitado o prazo 
de entrega estabelecido no artigo 
6.º do regulamento divulgado no 
portal Entre Aspas ou que pode 
ser solicitado por email supra-
citado. 

Ademais, os textos que não 
pertençam ao modo narrativo 

infanto-juvenil serão desclassi-
ficados. Na apreciação dos tex-
tos apresentados, serão tidos em 
conta critérios como criatividade 
e inovação, qualidade literária, 
correção linguística, coerência e 
coesão discursiva.

O vencedor do concurso 
será o participante que obtiver 
a melhor média nas pontuações 
atribuídas pelos membros do júri.

A Associação Cultural Nkar-
inganArte fica detentora dos 
trabalhos premiados, cujos au-

tores cedem, a título gratuito, os 
respetivos direitos de utilização 
e, consequentemente, autorizam 
em regime de exclusividade, a 
NkaringanArte, à publicar em 
língua portuguesa, divulgar, uti-
lizar, explorar e editar por conta 
própria a referida obra em pri-
meira edição, que terá uma ti-
ragem de 100 exemplares, para 
distribuição não comercial. 

As obras premiadas farão 
parte de oficinas de pintura e 
produção de livros com capas de 
cartão reaproveitado nas provín-
cias de Maputo – Cidade, Sofala 
e Nampula, de acordo com a 
região do autor que será convi-
dado para uma conversa sobre a 
obra durante as actividades.

Esta actividade, que pre-
tende beneficiar 30 pessoas, con-
ta com o apoio da Associação 
Literária Kulemba e a Helpo 
Moçambique.
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ÚLTIMA HORA

Apesar da redução do fluxo nas últimas semanas 

Reduziu consideravelmente, nas últimas 
semanas, o fluxo de deslocados que chegam a 
Pemba em busca de refúgio idos de distritos 
a norte da província de Cabo Delgado, que 
são assolados pelo terrorismo, numa altura 

em que as autoridades governamentais a nível da cidade 
de Pemba está a limitar a cobertura jornalística na praia 
de Paquitequete, local de desembarque e pré-registo 
dos refugiados. Contudo, nos bairros da capital de Cabo 
Delgado, há famílias compostas por mais de 40 membros, 
que vivem em condições desumanas e passam dias sem 
nem sequer uma única refeição.

Há mais de um mês que a 
praia de Paquitequete, na zona 
costeira da Cidade de Pemba, não 
regista um grande fluxo de embar-
cações transportando deslocados 
de guerra, o que pode significar 
que foi atingido o pico de desloca-
dos precipitados pelo ataque terro-
rista em Palma, em Março último, 
que gerou vagas sucessivas.  

Depois de ter chegado a re-
gistar mais de 800 deslocados por 
dia, actualmente chegam a Pem-
ba, em procura de refúgio, apenas 
uma média de 300 a 400 desloca-
dos em duas ou três semanas, vin-
dos maioritariamente de algumas 
ilhas, para as quais se refugiaram 
nos últimos meses após perderem 
tudo nas suas zonas de origem.

Abudo Gafur, da Associação 
Kuendeleya, que significa espe-
rança, que ajuda a dar os primei-
ros socorros, assistência primária 

e registo dos deslocados em Pem-
ba, conta que nunca viveu nada 
comparado ao drama que assistiu 
nos meses que se seguiram ao ata-
que armado em Palma, em que 
a praia de Paquitequete transfor-
mou-se num cenário de um filme 
apocalíptico.

“No último mês, a chegada de 
deslocados baixou. Pode ser que 
tenhamos atingido o pico e que 
estejam a vir aqueles que não ti-
nham recursos para deslocar-se de 
lá cá. Houve semanas que recebía-
mos uma média de 400 deslocados 
numa média de duas a três horas 
de tempo, mas agora estamos a re-
ceber cerca de 300 a 400 pessoas 
em duas semanas, o que é um bom 
sinal”, referiu Gafur.

O nosso entrevistado não 
guarda boas memórias dos meses 
de pico dos deslocados em que 
acompanhou histórias traumáti-

Deslocados enfrentam fome em Pemba  

cas. “As pessoas levavam entre sete 
a oito dias no mar, em barcos ar-
tesanais e chegavam muitas vezes 
debilitados, com fome e, por vezes, 
doentes”.

Mas chegar a Pemba não era 
o fim do sofrimento, mas sim o co-
meço de uma outra luta. Sem ha-
bitação, sem alimentação e muitas 
vezes com crianças e idosos, as fa-
mílias eram obrigadas a viver vá-
rios dias na orla da praia, até que 
conseguissem algum encaminha-
mento aos centros transitórios ou 
fossem acolhidos por familiares.

Famílias com mais de 40 
membros chegam a passar 

dias sem refeições

Neste momento, apesar de 
o pior já ter passado, há pessoas 

ainda a viverem em condições de-
ploráveis, sem tecto, refugiadas em 
varandas ou tendas improvisadas. 
E há famílias numerosas em virtu-
de de terem acolhido dezenas de 
deslocados.

“Nós, como Kuendeleya, so-
mos pequenos e ajudamos no de-
sembarque e damos um acompa-
nhamento primário. Há pessoas 
que vivem em situações muito 
complexas, nas varandas das ca-
sas e em tendas improvisadas nos 
bairros de Maringanha, Paquite-
quete e Chiuba, que até hoje não 
foram reassentadas. Há famílias 
compostas por mais de 40 pessoas, 
incluindo crianças, numa casa, 
e que passam por situações de 
fome, chegando a passar dias sem 
comer e quando conseguem não 

vão para além de uma refeição 
por dia”, narrou Gafur, destacan-
do que para assistir os deslocados, 
a sua organização tem contado 
com ajuda de alguns parceiros e 
particulares.

O Evidências visitou algumas 
famílias que acolhem deslocados 
em Paquitequete. Muitas depen-
dem grandemente da assistência 
fornecida por organizações huma-
nitárias. Hassane Ibraimo, acolhe 
13 pessoas na sua minúscula casa 
e conta que não teve escolha.

“Quando soube da invasão à 
Palma fiquei preocupado, porque 
minha irmã estava casada lá e só 
fiquei satisfeito quando vi a ela e 
sua família aqui em Pemba. O go-
verno e a WFP têm estado a pres-
tar-nos assistência, mas a família é 
numerosa. Um saco de arroz não 
demora nem sequer uma sema-
na”, relatou Assane.

Quem também fala do drama 
dos deslocados com propriedade 
é o Sheik Mwalimo Issufo, que 
conta que durante o pico acolheu 
várias pessoas na mesquita e aju-
dou-as a encontrar famílias para 
os acolher.

“Foram várias as pessoas que 
eu acolhi. Neste momento, estão 
no bairro acolhidas em algumas 
famílias, mas continuam a viver 
em situações precárias. Infeliz-
mente, a ajuda ainda não é sufi-
ciente para todos”, destacou.

Reginaldo Tchambule, em Pemba

Algumas famílias com mais de 40 membros passam dias sem comer
Governo de Pemba limita cobertura jornalística na praia de Paquitequete
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