Novo mapa da justiça e do sector castrense do país

Norte e Centro dominam poderes judiciário
e repressivo do Estado
60 Meticais
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O mister mind que escolhe quem vai a BO

El Professor
Tchetcho
“controla tudo”

Conheça quem liderou na sombra a instrução do espetaculoso julgamento da BO

Paulo Nhancale, Alberto Paulo, Délio Portugal e CIA tinham um Comando Operativo
A ideia era prender e soltar em três meses depois do Comité Central, mas algo correu mal
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Perseguição agravou-se desde a chegada de militares a Cabo Delgado

Mais um ruandês assassinado em Maputo
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O mister mind que escolhe quem vai a BO ou não

Celso Correia liderou bastidores da instrução do espectaculoso
julgamento da BO, mas tudo saiu do controlo
A ideia era prender peixe miúdo por uns três meses depois do Comité Central (2019) soltá-los

A

Paulo Nhancale, Alberto Paulo, Délio Portugal e CIA tinham um Comando Operativo paralelo

s declarações de Bruno Langa, que, em sede do julgamento das dívidas
ocultas em curso na tenda da BO, disse que foi coagido a prestar
algumas confissões em sede da instrução preparatória, fase na qual foi
representado por um advogado sem carteira profissional, chocaram os
moçambicanos. Naquelas declarações estava a explodir um segredo
mantido a sete chaves, revelando os bastidores de um julgamento que desde o
início teve motivações políticas, primeiro para tentar evitar a extradição de Manuel
Chang para os Estados Unidos da América e, depois, para travar lutas políticas
internas na Frelimo, incluindo as eleições gerais, antes de a situação sair fora do
controlo. O processo era directamente controlado e dirigido por Celso Correia, com
tentáculos nas duas magistraturas e, no início, Bruno Langa e Teófilo Nhangumele,
os primeiros a serem detidos, receberam garantias de que três meses depois, ou
seja, após o Comité Central onde Nyusi iria ser colocado à prova com dossiers
fracturantes, sairiam em liberdade, devendo somente colaborar com a justiça. É aí
onde entra o falso advogado Paulo Nhancale, um espião que servia de olhos e ouvidos
de Celso Correia. O Comité Central, que estava agendado para finais de Março de
2019, acabou sendo adiado em solidariedade para com as vítimas do Idai. Passados
três meses, os advogados requereram liberdade provisória por estarem largamente
expirados os prazos, o que não foi possível e o processo foi arrastado como cavalo
de batalha nas eleições de Outubro daquele ano, o que aliado a pressões internas e
externas acabou comprometendo o plano do master mind.

foi gravado meses antes do
início das detenções, dando
indicações de que estava
ao corrente do trabalho
da Procuradoria Geral da
República, conhecia os nomes
dos que seriam detidos e
chegou a dizer que “controla
tudo”, inclusive o Comité
Central do partido Frelimo e
que tinha a solução para que a
antiga secretária particular de
Armando Guebuza se livrasse
do processo.
Na verdade, até Dezembro
de 2018, o partido Frelimo
tinha conseguido controlar
todo o barrulho a cerca das
dívidas ocultas. Mas tudo
mudou quando o antigo
ministro das Finanças, Manuel
Chang, foi detido na África do
Sul, quando ia passar férias
em Dubai, pela Interpol em
cumprimento de um mandado
de captura Internacional dos
Estados Unidos da América.
Na luta para evitar a sua
extradição para a terra do Tio
Sam, várias cartadas foram

jogadas em dois meses, o
processo que estava estagnado
desde
2015
conheceu
desenvolvimentos meteóricos
e em Fevereiro começaram
as primeiras detenções em
Maputo.
Brundo Langa e Teófilo
Nhangumele faziam parte
da primeira Leva. Antes
haviam sido ouvidos pelo
Procurador Alberto Paulo,
que depois foi promovido a
vice-procurador-geral. Nesta
fase até à legalização, Bruno
Langa foi representado por
Paulo Nhancale, um causídico
sem habilitações com ligações
à Celso Correia.
Enquanto Bruno Langa,
que agora nega tudo, e Teófilo
Nhangumele, cooperavam nas
investigações, as informações
vazavam por via de Paulo
Nancale, que era uma espécie
de espião e isso permitia Celso
Correia controlar tudo e
todos. É daí que foi mantendo
contactos e manipulando o
processo à sua maneira.

A ordem era só ficarem três meses detidos,
mas depois a situação saiu do controlo

Evidências
A cada audição vai se
cristalizando a ideia de que
o julgamento das dívidas
ocultas, em curso na tenda da
BO, foi montado com o intuito
de dar aos moçambicanos
a ideia de uma falsa justiça.
Os alarmes sobre uma trama
feita para proteger, sobretudo,
gestores de topo do Estado,
que estiveram envolvidos em
decisões importantes sobre
a criação da ProIndicus,
MAM e EMATUM, tendo

se beneficiado de subornos
que ascendem os USD 200
milhões.
Começaram
a
soar
quando
Bruno
Tandane
Langa declarou em tribunal
que havia sido coagido a
prestar declarações que o
incriminassem a si e ao seu
amigo Armando Ndambi
Guebuza, em sede da audição
na PGR e durante a instrução,
inclusive representado por um
advogado sem carteira.

A revelação pegou todos
de surpresa, mas tudo
ficou claro semana passada
quando a ré, Inês Moiane,
escancarou os contornos
daquilo que agora é tido em
alguns corredores como um
julgamento político. Afinal, o
“Comando Operativo”, que
escolheu quem merecia ser
ou não julgado neste processo
foi Celso Correia, actual
ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, que

Ao
mesmo
tempo
que o executivo de Filipe
Nyusi tentava controlar a
extradição de Chang, Nyusi
enfrentava uma oposição
interna sobretudo depois
de uma gestão pouco
transparente da sucessão na
cidade de Maputo, por isso,
como que a unir o útil ao
agradável, começaram as
primeiras detenções dos 19
arguidos escolhidos a dedo,

em Fevereiro de 2019.
Bruno Langa e Teófilo
Nhangumele
haviam
colaborado,
tiveram
garantias de que sairiam da

prisão dentro de três meses,
ou seja, seriam soltos depois
do Comité Central, que
estava agendado para finais
de Março de 2019. Nesse
período, o governo e a PGR
esperavam já ter conseguido
convencer os sul-africanos
da seriedade da justiça

moçambicana e já terem
Chang a passear em Maputo.
No entanto, o tão temido
Comité Central, onde havia
temas tão fracturantes como
o caso Samito e as dívidas
ocultas,
acabou
sendo
Continua na pag 03
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adiado, pois nas vésperas, ou
seja, a 14 de Março o país
foi assolado pelo Ciclone
Idai e havia uma emergência
nacional.
Passados os três meses,
foram
recusados
todos
os pedidos de liberdade
provisória, pois o caso
Chang
foi
conhecendo
vários adiamentos e estava
eminente o julgamento de
Jean Boustani em Nova York,
que iniciaria nas vésperas das
eleições. Por essa razão, surgiu
a necessidade de controlar o
assunto para até depois das
eleições de Outubro de 2019,
com a esperança de que com
o poder reforçado podia ser
fácil gerir.
Mas o assunto ficou
descontrolado por causa da
luta para resgatar Chang,
pois a 1 de Novembro de
2019, 15 dias após Nyusi
ser reconduzido ao cargo,
o Tribunal Supremo de
Gauteng decidiu devolver o
caso da extradição de Manuel
Chang ao ministro da Justiça
e Serviços Correccionais,
Ronald
Lamola
para
decidir se o seu destino seria
Moçambique ou Estados
Unidos, após ter manifestado
intenção de rever a decisão
do seu antecessor, Michael
Masutha,
que
decidiu,
em Maio, pela extradição
de Manuel Chang para
Moçambique.
Nessa altura, já com
todas as contas baralhadas,
o governo moçambicano
recorreu
ao
Tribunal
Constitucional contra a
decisão do tribunal sulafricano, que devolveu o
caso Manuel Chang ao
ministro da Justiça e Serviços
Correccionais,
Ronald
Lamola. Nesse período, o
Estado moçambicano gastou
mais de 100 milhões de
meticais para tentar salvar
Chang.
E porque o processo
contra Chang na África do
Sul caminhava cada vez mais
para uma grande incerteza,
o processo em Maputo,
que estava completamente
parado, com prazos de
prisão preventiva largamente
extrapolados,
foi
sendo
arrastado até esta fase. Se não
tivesse havido imprevistos, os
réus que foram encarcerados
para salvar Chang da justiça
americana
estariam
a
deambular pela cidade.

Defesa de Inês Moiane tentou “intimar” Celso
Correia a comparecer em tribunal
Causou alguma estranheza
para muitos quando o nome
de Celso Correia, no rol de
30
declarantes
solicitados
pela defesa de António Carlos
do Rosário. Na quinta-feira
passada, 09 de Setembro,
durante o interrogatório da
bancada de advogados, a defesa
de Maria Inês Moiane, requereu
que Celso Correia, ministro da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural, fosse ouvido em tribunal,
no processo18/2019-C relativo
às dívidas ocultas.
É que, respondendo às
questões
colocadas
pelos
advogados de defesa, Maria Inês
Moiane, voltou a mencionar o
nome de Celso Correia como
sendo o master mind que desde
o início tinha poder sobre o
judiciário, o que lhe permitiu
manipular o processo a seu
bel-prazer. Disse que soube da
instrução do caso, através de
Celso Correia.
Lembre-se
que
numa
gravação clandestina posta a
circular em 2018, Celso Correia
terá afirmado ter controlo total
do partido Frelimo, do Presidente
da República e do processo. No
referido áudio, Celso Correia

chega a dizer que se a agora
arguida conseguisse um encontro
entre o Presidente da República,
Filipe Nyusi, e o antigo estadista,
Armando Guebuza, tudo ficaria
esclarecido.
Por não ter dado seguimento
ao referido comando de Celso
Correia, a arguida que em sede
do tribunal repisou as declarações
constantes do áudio, suspeita que
esse seja o mote da sua detenção.
É a segunda vez que
o ministro da Agricultura
e
Desenvolvimento
Rural

é requerido para prestar
declarações
ao
Tribunal.
Algumas correntes suspeitam que
este processo, instruído a medida
de Nyusi, tenha a mão mágica
de Celso Correia. No entanto,
o Juiz indeferiu mais uma vez
o requerimento da defesa sob
pretexto de que o tribunal não
trata de questões políticas.
Há correntes que acreditam
que a ascensão meteórica
de Efigénio Baptista, um
juiz distrital com ligações ao
presidente do Conselho Superior

de Magistratura Judicial, Adelino
Muchanga, tenha também uma
mão mágica de Celso Correia,
com o objectivo de proteger
Filipe Nyusi, que tem sido citado
quase todos os dias desde o início
do julgamento. Coincidência ou
não, o juiz Efigénio Baptista faz
questão de interromper qualquer
alocução à Nyusi com uma
pergunta e sempre que se cita o
antigo Presidente da República,
Armando Guebuza, repete duas
ou três vezes, sobretudo quando
está a ditar para a ata.

A qualidade dos 19 réus e quem interessa realmente proteger
Tal como mostrou o
Evidências, na sua última
edição, pelo perfil dos 19 réus
neste momento em julgamento
no principal processo em
andamento e mais divulgado,

sobre peixe miúdo, na sua
maioria lobbistase intermediários
receptores de apenas USD 50
milhões, subfacturados do valor
inicial do projecto de protecção
da ZEE (USD 302 milhões),

Entre os nomes que continuam a
leste das malhas de uma justiça que
se mostra selectiva, que vai culminar
com a condenação de peixe miúdo,
enquanto os tubarões continuarão
impunes, constam Filipe Nyusi (New
Man), antigo ministro da Defesa e
coordenador do Comando Operativo;
Manuel Chang (Chopstick ou Yellow
Man), antigo ministro das Finanças;
Isaltina Lucas (Três Beijos), antiga
directora nacional do Tesouro;
Piedade Macamo, antiga directora
nacional adjunta do Tesouro;
Eugénio Matlaba e Henrique Gamito,
gestores da EMATUM e MAM,
respectivamente.
depreende-se que a mão dura da
justiça está a incidir tão-somente

quando o rombo das dívidas
ocultas é de USD 2.2 biliões, dos

quais só foi possível rastrear USD
800 milhões e desconhece-se o
paradeiro de USD 1.4 biliões.
O valor total dos subornos que
foi possível seguir o seu rastro
ascende a fasquia dos USD 200
milhões.
Entre os nomes que
continuam a leste das malhas
de uma justiça que se mostra
selectiva, que vai culminar
com a condenação de peixe
miúdo, enquanto os tubarões
continuarão impunes, constam
Filipe Nyusi (New Man), antigo
ministro da Defesa e coordenador
do Comando Operativo; Manuel
Chang (Chopstick ou Yellow
Man), antigo ministro das
Finanças; Isaltina Lucas (Três
Beijos), antiga directora nacional
do Tesouro; Piedade Macamo,
antiga
directora
nacional
adjunta do Tesouro; Eugénio
Matlaba e Henrique Gamito,
gestores da EMATUM e MAM,
respectivamente.
Embora não haja evidência
de algum documento por si
assinado, Armando Guebuza
era, para além de Presidente
da República, comandante

em chefe das Forças de
Defesa e Segurança, a quem
certamente alguns aspectos
foram consultados. Guebuza vai
ser declarante no julgamento
em curso, mas há um esforço
titânico para proteger os outros,
sobretudo aqueles tomaram
decisões e assinaram documentos
em nome do Estado.
Parte
destes
gestores
aparecem em provas diversas
como receptores dos dinheiros
dos subornos, mas, neste
momento,
nenhum
deles
responde em tribunal, o que
reforça a crença de alguns sectores
de que se trata de um julgamento
político, ensaiado para entregar
alguns
bodes
expiatórios,
enquanto os gestores públicos,
que tinham responsabilidade
do Estado continuam a passear
em altas máquinas e a viverem
em mansões impunemente na
cidade de Maputo e arredores.
Uns foram arrolados em
processos
autónomos,
mas
para uma responsabilização
administrativa, tal é o caso do
antigo governador do Banco de
Moçambique.
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Mapa da justiça e do sector castrense do país em meio a denúncias de controlo político

Norte e Centro dominam poderes judiciário e
repressivo do Estado
A vez do norte e centro ou controlo de poderes repressivos?

N

ão é mais em voz baixa que se fala do
tribalismo e regionalismo. Parece que
a configuração que antes era da esfera
do partido Frelimo agora está a saltar
para as instituições do Estado. Neste
momento, o grosso modo das instituições do Estado,
com poder judiciário, repreensivo e até legislativo,
está nas mãos de dirigentes do Norte e Centro do
país, perfazendo um novo mapa dos três poderes em
Moçambique.

Nelson Mucandze
O tribalismo e regionalismo
são debates que timidamente
vem ganhando eco nos
corredores, e que na semana
passada voltaram à ribalta
depois do vazamento do áudio
de penúltimo Comité Central
(CC), porém repercutido e
debatido como se de uma
intervenção actual se tratasse.
Era só indicador de um
problema que cresce e cada vez
mais presente.
A par do conflito em Cabo
Delgado, as dívidas ocultas
desde 2016 fazem parte do
quotidiano dos moçambicanos
e à medida que as investigações
vão decorrendo, há um nome
que sempre surge associado
ao escândalo. Trata-se do
Presidente da República, Filipe
Nyusi, que inclusive na tenda
da BO, tem sido citado com a
alguma regularidade.
Política ou não, a narrativa
dos que o acusam recorre a
documentos para evidenciar a
“determinante” participação
de Nyusi neste processo, feito
à sua medida, o que sugere um
possível fecho deste escândalo
sem que se sente no banco do
tribunal, seja na qualidade de
declarante ou de réu.
Até o momento, o que
parece estar a ser determinante
é o aparente controlo dos
poderes
repressivos
do
Estado
(nomeadamente,
o judiciário e as Forças
de Defesa e Segurança),

configurados
numa
base
regional predominantemente
dominado pelo Norte e o
Centro. Neste momento,
nenhuma posição relevante das
FDS ou do sistema judiciário
está nas mãos de alguém do sul
do país. Jaime Neto, até nasceu
em Inhambane, mas a sua
ascendência e vida política têm
ligações fortes ao Centro.
No áudio da antiga ministra
do Trabalho e Segurança Social,
Helena Taipo, é retratada a
figura de um Presidente da
República, que recorre aos
poderes à sua disposição para
eliminar possíveis adversários
ou ameaças às suas ambições
políticas.
Taipo indicia o uso do
sistema judiciário para sua
perseguição, contrariando a
narrativa que é vendida aos
“incautos” como exemplo de
combate à corrupção a todos
níveis. Na verdade, tal como
demonstrou o Evidências, há
alguns meses, em sete anos
de governação, a justiça tem
sido selectiva, pesada para os
fracos e branda para os fortes.
À margem do discurso de
combate à corrupção.
É neste contexto em que
surge um mapa de poderes
repressivos centralizados em
grupos próximos da região
presidencial, no lugar de uma
distribuição, um erro que nos
últimos 15 anos vinha sendo
corrigido.

O novo Mapa do poder
Coincidência ou não, o
facto é que os ministérios
do Interior e da Defesa, o
Comando Geral da Polícia,
o Estado-Maior General,

a Procuradoria-geral da
República, a Magistratura
Judicial e outros poderes
repreensivos são controlados
por pessoas do Centro e

Norte.
O
comandante-geral
da Polícia da República de
Moçambique,
Bernardino
Rafael, é de norte, em Cabo
Delgado da mesma região
onde procede o chefe de
Estado-Maior
General,
Joaquim Mangrasse, oriundo
de Niassa. A nível político,
os ministros que assumem
as pastas de Interior e
Defesa, Amade Miquidade
e Jaime Neto, são de Norte,
Zambézia,
e
Centro,
Sofala,
respectivamente.
É que Neto, apesar de ter
o cordão umbilical caído
em Inhambane, sua vida
e percurso político foi em
Sofala.
Apesar de não ter poderes
operativos, os Serviços de
Informação e Segurança do
Estado (SISE), indispensáveis
para o controlo ideológico,
são conduzidos por Júlio Jane,
um quadro de região Centro,
Manica.
É a mesma coincidência
que se assiste na Procuradoriageral da República, onde
Beatriz Buchil, que chega ao
cargo pelas mãos de Guebuza,
é de Norte, concretamente
em Niassa. O mesmo sucede
com o presidente do Tribunal
Supremo, Adelino Muchanga,
do Centro, em Sofala.
Muchanga, à semelhança de

Buchili, assume aquela pasta
pelas mãos de Guebuza, que
curiosamente, no seu governo
procurou impor equilíbrio.
No momento em que o
processo das dívidas ocultas
é determinante para o futuro
político, coincide que o juiz
do caso, Efigénio Batista,
é também do Centro, na
Zambézia. O mesmo sucede
com as pastas de Justiça
Conselho Constitucional e
Religioso, Helena Kida, que é
do Norte, Niassa.
Mas para quem sempre se
centrou nesta problemática
sem tabu, este é um debate
que nunca deixou de ser actual
na Frelimo, aliás, de acordo
com Chichava (2008) até a
génese do cinquentenário
está enraizada nessa base
que sempre foi criticada por
alguns dos seus militantes
como sendo aquela que,
desde Mondlane, privilegiava
o Sul em detrimento de outras
regiões.
Um contraste com o
imaginário que plasmava,
como
alternativa
de
combate
às
diferenças
étnicas e tribais, o aglutinar
de indivíduos provenientes
de diferentes regiões do
país como fortalecimento
do conhecimento mútuo
e cultivo de solidariedade.
É só um projecto político

da Frelimo que visava
uma sociedade baseada na
partilha conjunta, cancelando
qualquer tentativa tribalista,
racial ou regional que sempre
esteve eminente desde 1962.
No entanto, se antes a
reclamação era de quem
estava fora, ou mesmo de um
membro comum, hoje quem
denuncia são individualidades
cuja militância é confundida
com a própria Frelimo e, mais
do que isso, pertencentes
a sul. No áudio colocado a
circular na semana passada,
e que ganhou um tratamento
noticioso como se de em
evento novo se tratasse,
quando é de uma intervenção
ocorrida em Março de 2019,
o antigo dirigente da Frelimo,
Armando Guebuza, acusa
que a “unidade nacional” está
sendo deixado de lado, dando
lugar a um tribalismo que se
mostra forte.
“Há um outro assunto que
foi colocado, que tem a ver
com a questão da unidade
nacional. Quero dizer aquilo
que foi dito também por uma
camarada que, de facto, nós
não estamos unidos. Sim,
não estamos, como devia
ser. O tribalismo está forte,
ainda fraco para a dimensão
e tamanho da Frelimo, mas,
também deixarmos que ele
continue, estaremos a voltar
para 1962, somente com a
diferença de termos um país
independente”, comparou o
antigo dirigente da Frelimo,
numa mensagem que voltou a
liderar partilhas.
Para este antigo dirigente,
a questão da unidade nacional
é absolutamente fundamental
manter-se sempre presente
em todos. “E já agora, que
falamos disso, também é claro
que devemos compreender
que a Frelimo é nossa. A
Frelimo é nossa, igualmente
de cada um de nós que
está aqui, e de cada um dos
quatro milhões de membros
e militantes”, recordou aos
presentes, sem deixar de
destacar que há os que se
sentem mais moçambicanos
que outros.
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Confirmação do pacto de sangue?

Mais um ruandês assassinado em Maputo

F

Associação diz que a situação agravou-se desde a chegada da cavalaria ruandesa

oi assassinado, no fim da tarde desta
segunda-feira, à queima-roupa, na zona da
Liberdade, na cidade da Matola, o cidadão
ruandês Karemandingo Revocat, que se
encontrava exilado no país desde a década
90, na sequência de uma perseguição movida pelo
regime de Paul Kagame.

Evidências
A vítima, que era membro
da Associação dos Ruandeses
em
Moçambique,
onde
desempenhava
a
função
de chefe da Comissão de
Património, foi regada de
balas por volta das 17 horas,
quando saía da sua farmácia
localizada no bairro da
Liberdade, junto das bombas
da Galp, curiosamente uma
zona bastante movimentada.
Testemunhas
no
local
acreditam que a vítima já vinha
sendo seguida há alguns dias.
Até ao fecho desta edição,
as informações ainda eram
escassas, mas segundo apurou
o Evidências, a vítima mortal
já vinha recebendo ameaças de
morte por parte das autoridades
do seu país de origem. Em
2016 escapou à morte após um
atentado à sua vida.
Contactado
pelo
Evidências, o presidente da
Associação dos Ruandeses
em Moçambique caracteriza
o ambiente actual vivido
pela comunidade ruandesa
como sendo de grande terror,
sobretudo depois da chegada
das tropas daquele país, que
inclui agentes da polícia,
serviços secretos e supostos
esquadrões da morte.
“Desde que a força ruandesa
que está em Cabo Delgado
chegou, vivemos numa situação
de insegurança. Todos os dias,
os meios de comunicação de
Ruanda falavam do nome
dele e outros irmãos que
estão a ser caçados pelo
regime. Já estávamos à espera
que a qualquer momento ia
acontecer isto. Informamos ao
Instituto Nacional de Apoio
aos Refugiados, que havia
essa ameaça, mas nada foi
feito”, lamentou Cleophas
Habiyareme.
“Estamos todos chocados
com o que está a acontecer
connosco.
Estamos
preocupados porque o governo
de Moçambique não se mostra

interessado a nos garantir
segurança necessária, entanto
que exilados. A nossa situação
está
caótica”,
desabafou
Cleophas, lembrando que este
é terceiro caso em menos de
quatro meses.
O primeiro caso teve lugar
em Maio último, quando o
jornalista ruandês Ntamuhanga
Cassien, que se encontrava
exilado na ilha de Inhaca,
Maputo, desapareceu em
circunstâncias não esclarecidas.
Mais
tarde,
descobriu-se
que estava encarcerado na
18ª esquadra na Cidade de
Maputo, de onde depois foi
lavado para a embaixada do
seu país e neste momento está
em parte incerta.
O segundo caso teve
lugar há manos de um mês,
quando o secretário-geral da
Associação dos Ruandeses
em Moçambique, Byiringiro
Wellars e seu irmão Niyonteze
Jean Jacques foram “raptados”,
no bairro de Zimpeto na
cidade de Maputo, tendo sido
levados à Matola, e 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.
Aquele incidente reforçou a
ideia de que o envio de tropas
daquele país para ajudar a
combater os insurgentes em
Cabo Delgado pode ser uma
moeda de troca para uma
solução extra-legal, visando
acomodar um velho pedido
de Kigali para a colaboração
de Moçambique na caça aos
adversários exilados no país.
Trata-se de um interesse
antigo, que em 2016 levou o
presidente ruandês a escalar
Maputo, onde fez um pedido
formal para a viabilização
de um acordo bilateral de
extradição, com vista a garantir
a perseguição de 12 indivíduos
procurados
pela
justiça
daquele país, “escondidos em

Moçambique”, associados a
crimes relacionados com o
genocídio de 1994. Na altura
não houve nenhum acordo

entre as partes.
Para além de Cassien, o
Evidências sabe que o regime
de Kigali, conhecido por

perseguir e eliminar opositores,
está a caçar em Moçambique
outros quatro ruandeses, que
neste momento vivem como
fugitivos no país de asilo.
A cavalaria do Ruanda
é composta pelas Forças de
Defesa do Ruanda (RDF)
e a Polícia Nacional do
Ruanda (RNP). A inclusão da
polícia alimenta os temores
da comunidade ruandesa,
que acredita que haja uma
missão clara de, enquanto se
combate o terrorismo, haver
caça a alvos já identificados
em Moçambique, dentro do
acordo secreto entre Nyusi e
Kagame.

PUBLICIDADE

www.evidencias.co.mz
www.facebook.com/evidencias

6

DESTAQUE

14 DE SETEMBRO DE 2021

Gestão da insubordinação do ATCM à FMAM

Doctor Cazé passa certificado de incompetência
ao elenco de Gilberto Mendes
“Acho que a SED não deve se meter nas questões de conflitualidade”

“Não é legitimo a ATCM continuar a representar o país"

R

eina um ambiente de cortar à no desporto
motorizado moçambicano. A Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo
(FMAM) e o Automóvel e Touring Clube de Moçambique (ATCM) estão de costas voltadas. O ATCM, com
o apadrinhamento da Secretaria do Estado do Desporto,
continua a realizar provas sem obedecer às normas impostas para a FMAM, que entende que a instituição chefiada por Rodrigo Rocha não está a cumprir na íntegra o
artigo 19 da Lei do Desporto. Em entrevista ao Evidências, o antigo vice–ministro da Juventude e Desportos,
Carlos Sousa, carinhosamente tratado por Doutor Cazé,
defende que chegou o momento de resolver os problemas
que minam o desenvolvimento do desporto motorizado
no país, dando exemplo do futebol, em que a Federação
Moçambicana de Futebol é um órgão soberano que tutela
a modalidade a nível nacional.

em outras modalidades desportivas, em particular o futebol, observa que a partir do
momento em que foi criada e
formalizada a Federação Moçambicana de Automobilismo
e Motociclismo esta passa a ser
autoridade máxima e responsável pelos destinos da modalidade no país, tendo lembrado
que, por existir um órgão que
chancela o automobilismo e
motociclismo, o Ministério da
Juventude e Desportos retirou
a representação internacional
a ATCM.
“A partir do momento em
que foi constituída a Federação
Moçambicana de Automobi-

Duarte Sitoe
Há uma guerra aberta entre a FMAM e o ATCM, este
último um clube que durante
muito tempo funcionou e praticou actos da competência de
uma federação e, agora, não
aceita adaptar-se ao novo normal. Para continuar a operar
nos mesmos moldes, o ATCM
conta com o apadrinhamento
da Secretaria de Estado dos
Desportos, na pessoa de Gilberto Mendes, ignorando que
por via de um decreto do extinto Ministério da Juventude
e Desportos, o governo retirou,
em 2017, a carta que autorizava e dava poderes de uma federação ao ATCM
O Evidências ouviu um decano do dirigismo e que conhe-

ce vários dossiers do desporto
nacional. Trata-se de Carlos
Sousa, uma figura incontornável do desporto moçambicano,
deixa claro que há uma separação de competências entre o
ATCM e a FMAM.
Olhando para o cenário
que se vive no presente, em que
o ATCM continua a desempenhar o papel de organizador,
árbitro e juiz, enquanto existe
uma federação que chancela a
modalidade no país, o antigo
governante chama o passado
para encontrar as respostas
para o imbróglio.
“A lei do desporto é muito
clara no que diz respeito à maneira que o desporto se deve
organizar em clubes, em nú-

Carlos Sousa
cleos desportivos, associações e
nas federações. A lei prevê que
na inexistência de uma federação, o governo, órgão estatal
que tutela o desporto, pode
conceder ao clube a faculdade
da representação do país a nível internacional. Na altura, o
clube mais desenvolvido era o
ATCM. E na altura, por solicitação do ATCM, o Ministério
da Juventude e Desportos concedeu a prorrogativa de representação internacional e isto
está previsto na lei”, disse

Entretanto, explica que
com o passar dos anos, alguns
intervenientes do desporto
motorizado decidiram criar a
Federação Moçambicana de
Automobilismo e Motociclismo. Aliás, Sousa lembra que
a par de outros clubes a nível
do país, o Automóvel e Touring Clube de Moçambique foi
um dos clubes que abraçaram
a causa, mas quando chegou o
momento da constituição decidiu se afastar.
Olhando para o acontece

Gilberto Mendes
lismo e Motociclismo a ministra Juventude e Desportos,
Nyelete Mondlane, fez a notificação ao ATCM retirando a
Continua na pag 12
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A fome que os números de ADIN
não saciam
Na semana passada, um ano
depois da sua criação em Março
de 2020, o Comité de Supervisão
da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN)
detalhou as dificuldades que enfrentou no início das suas actividades. Ngunga deixou claro que
direccionou os seus esforços na
procura de soluções para a situação humanitária vivida em Cabo
Delgado.
“A agência vem trabalhando
na questão dos deslocados, tendo
conseguido ajudar na construção
de casas para deslocados, cerca de
800, numa aldeia em Ancuabe,
também na abertura de vias de
acesso que foram bloqueadas pelos terroristas, na reconstrução de
infra-estruturas em Macomia e,
neste momento, temos trabalhado
bastante na recepção dos regressados, pois com a recuperação de
algumas zonas, já há populares a
voltarem às suas origens”, disse
Ngunga, gabando-se dos resultados que podiam ter sido detalhados a fundo. É que por de detrás
dessas ínfimas acções fala-se de
USD 700 milhões do Banco Mundial já gastos, e uma necessidade
de perto de 4 mil milhões de meticais para o plano do próximo ano.
São muitos fundos para quase
nada feito. É que não se conhece
as tais infra-estruturas em Macomia, e a recepção dos regressados
continua uma incógnita, quando
800 casas são ínfimas demais para
os milhões de dólares investidos.
E estranho que antes que se
lance qualquer relatório do que
foi feito, e como foi feito, aquela
agência adstrita ao Ministério de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural ressurge-se para mendigar
mais fundos, numa canalização
que ninguém conhece ou se digna explicar os tipos de créditos
que são canalizados pelo Banco

Mundial. E a linguagem usada
pelo Banco Mundial é de que foram “aprovados” tantos milhões
para resiliência em Moçambique,
se é a título de crédito ou de donativo, ninguém explica.
Não obstante a falta de clarificação dos modelos de assistências, os mesmos fundos não são
auditados. Uma exigência que
nunca farta aos nossos gestores.
Parece que a ADIN quer traçar
os mesmos passos do Sustenta,
que limita seu sucesso aos números que só ele consegue escrutinar, auditar e anunciar o sucesso
testemunhado apenas por quadros ligados ao ministério ou de
consciência rendida ao MADER,
em troca de favores inconfessos.
A cultura de prestação de contas não deve se limitar aos doadores, deve ser extensiva a qualquer
interessado que queira saber do
que foi feito com os milhões de
dólares que são angariados em
nome de assistência humanitária.
É insultuoso justificar o gasto de
700 milhões num parágrafo.
Recentemente, António Juliasse Sandramo, da diocese de
Pemba, disse que há ajudas destinadas aos deslocados em Cabo
Delgado que não chegam a quem
necessita, e atribuição de apoios
financeiros que só servem às estruturas administrativas.
Face a esta denúncia, o mínimo que o gestor público que se
presa pode fazer não é acelerar
a mobilização, é justificar o que
foi usado e explicar o porquê de,
no lugar de diminuir as reclamações de falta de ajuda, as preocupações mostrarem-se crescentes
quando já foram gastos perto de
um bilião de dólares em nome dos
deslocados. São os deslocados, os
assistidos, que falam de ouvir falar de rios de dinheiro que nunca
chega a eles.
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Após alegada exclusão de fundo de ciclone IDAI

População acusa autoridades locais de falta de transparência
na inscrição dos benefícios dos fundos para mitigar a covid-19

A

Covid-19 gerou uma onda de desempregados
e condicionou sobremaneira o modus
vivendi do grosso dos moçambicanos. Para
mitigar os efeitos econômicos da pandemia
viral, o Governo, com a ajuda dos parceiros
de cooperação, introduziu um subsídio para apoiar
as famílias mais carenciadas. Entretanto, tal como
aconteceu na zona Sul, não há transparência na gestão
dos fundos destinados aos pobres na zona Centro.
No distrito de Dondo, província de Sofala, centenas
de pessoas protestaram junto ao edifício do governo
distrital de Dondo para exigirem a atribuição do
subsídio para mitigar a crise provocada pela Covid-19.

“Nem todos têm direito ao
valor”

Jossias Sixpence-Beira
Através
de
mecanismo
de protecção social para
proteger os mais carenciados
e vulneráveis, o governo, por
via do Instituto Nacional de
Acção Social, deu autonomia
aos líderes comunitários e
estruturas dos bairros para
auxiliarem no processo de
identificação. Entretanto, os
mesmos são acusados pela falta
de transparência no seu trabalho.
Maria Luís, uma das
residentes
daquele
distrito,
observa que a liderança dos
bairros tem sido selectiva no
processo de registo e acesso à
informação sobre os fundos.
“Estes chefes estão a escolher
as pessoas. Todos aqui estamos
a sofrer com a pandemiaʺ, disse

Luís, para depois questionar o
facto de muitos deficentes terem
sido ignorados.
“Não se sabe porque esta
senhora que é deficiente não pode
beneficiar do fundo. Registaram
os nossos nomes e hoje dizem
que não podemos receber os
subsídios. Afinal o que se passa
com esses senhores?”,questionou
Emilia Jonasse, viúva e mãe
de quatro filhos, olha para o
prometido subsídio como bóia de
salvação para os problemas que
enfrenta no presente, uma vez
que com a eclosão da pandemia
viu-se obrigada a parar de
trabalhar.
“Fomos inscritos e as senhas
estão a sair às escondidas. Acho
que não temos os mesmos

direitos. Gostaríamos que os
nossos nomes fossem também
contemplados na lista. Todos
precisamos de apoio e espero
que haja bom sendo da parte
das pessoas que estão a gerir o
fundo”, denunciou.
Anita José, de 57 anos,
deficiente e desempregada,
residente na vila do Dondo,
lamenta a maneira como o
processo está sendo gerido junto
das estruturas dos bairros, visto
que os que têm o direito de
receber os subsídios são os mais
sacrificados.
“Eu sou doente, o meu
marido é deficiente visual.
Ninguém trabalha na nossa

casa, Ficamos surpresos quando
o secretário do bairro dissenos que não temos o direito de
receber o subsídio. Nós nem casa
temos”, lamentou.
Castro Rodrigues considerase um homem azarado, uma vez
que é a segunda vez que é excluído
no processo da distribuição dos
subsídios naquele ponto do país.
“Primeiro, o dinheiro do Idai
não tivemos porque tínhamos
os subsídios de reassentamento.
Agora estão a dizer que não
temos direito porque não fomos
contemplados, mas existem
pessoas que eles conhecem que
estão a registar ” disse Castro
Rodrigues

As vítimas relatam que o
critério usado para a selecção
dos beneficiários não está a ser
transparente, defendendo, por
isso, que o subsídio devia ser
atribuído a todos os moradores
de classe baixa.
As reivindicações iniciaram
quando
funcionários do
INAS escalaram vários bairros
para registar no sistema os
beneficiários dos subsídios da
covid-19. Insatisfeitos com o
que aconteceu no processo
da selecção, vários cidadãos
amotinaram-se junto ao edifício
do governo distrital de Dondo
para reivindicarem os seus
direitos.
"Temos de perceber uma
coisa: nem todos têm direito
ao valor. É dinheiro, todos
necessitamos, mas há quem
precise mais do que outros, do
que muitos que se encontram a
reivindicar neste grupo", disse”,
disse Abdul Razack, delegado
do Instituto Nacional de Acção
Social de Sofala.
Razack disse ainda que há
trabalhos em curso para reavaliar
casos de famílias carenciadas fora
do processo no distrito de Dondo.
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Juízes e Procuradores não querem ser tratados como o resto do povo

AMJ e AJMP unem-se para salvar o seu “tacho” e denunciam
inconstitucionalidade da Tabela Salarial Única

N

um ano em que o aumento salarial
varia entre 1,5% e 10%, o governo tem
na manga um projecto de instituição de
tabela salarial única para os servidores
públicos como forma de uniformizar os
procedimentos e iluminar as 103 tabelas actualmente
em vigor. Entretanto, a Associação Moçambicana dos
Juízes (AMJ) e a Associação de Juízes do Ministério
Público (AJMP) asseguram que o Executivo desrespeitou
a Constituição da República de Moçambique ao
aprovar Tabela Salarial Única (TSU) que inclui os
magistrados.

Paulo Tivane
O anúncio da proposta de Lei
que cria a Tabela Salarial Única,
a ser submetida na Assembleia da
República foi feito recentemente
pelo porta-voz do Conselho de
Ministros, visando definir as
regras e critérios para a fixação
da remuneração de funcionários
e agentes do Estado e outros
servidores públicos, incluindo
titulares ou membros de órgãos
públicos, a nível dos poderes
legislativo, executivo e judicial.
O governo assegura que a
proposta de lei visa ajustar os
princípios e normas que regem as
relações laborais destes à dinâmica
da administração pública e ao
desenvolvimento socio económico
do país.
“Estamos a falar da criação
de mecanismos que permitam

a uniformização no sentido dos
procedimentos e a diminuição das
diferentes tabelas que estão em
vigor neste momento. Estamos
nesta altura com cerca de 103
tabelas e assim avançámos para
uma situação em que vamos à
tabela salarial única, naturalmente
que depois terá critérios específicos
de sector para sector”, explicou
Filimão Suaze, que é também
vice-ministro da Justiça e Assuntos
Religiosos.
Entretanto, insatisfeitos com a
postura adoptada pelo Conselho
de Ministros, as associações dos
juízes e magistrados juntaram-se
e submeteram uma impugnação
à Comissão dos Assuntos
Constitucionais,
Direitos
Humanos e de Legalidade
da Assembleia da República,

chamando para si um estatuto
especial e de soberania.
Para as duas associações,
a
aprovação
de
pacotes
remuneratórios
para
as
magistraturas só pode ser feita
pela Assembleia da República em
matéria exclusiva devido ao seu
estatuto de soberania.
“Queremos que a Assembleia
da república, no momento da
aprovação da Lei, tenha em conta
as especificidades no que diz
respeito às magistraturas. Decorre
do artigo 179 da Constituição
da República que os tribunais
são órgãos de soberania, o seu
estatuto social ou remuneratório
só pode ser aprovado pela
Assembleia
da
República
em matéria de competência

Meliante tem 22 anos e o produto destinava-se à sucata
Furto de cabos de cobre na Costa do Sol gera
prejuízos de mais de 400 mil meticais à Tmcel

U

m elevado número de clientes da Tmcel, com
domicílio no bairro da Costa do Sol, ficou sem
comunicações, fixas e móveis, desde a noite da
última quinta-feira, 9 de Novembro, em consequência de um furto de cabos de cobre, na zona da Marginal, na cidade de Maputo.

O acto foi perpetrado por
um meliante de 22 anos, que
na calada da noite arrombou
um armário daquela empresa
de telefonia móvel, cortan-

do e furtando vários metros
de fibra óptica, gerando um
prejuízo material na ordem
de perto de 400 mil meticais,
para além da interrupção das
comunicações por parte dos
clientes.
O larápio viria a ser apanhado em flagrante por
membros da Polícia, quando transportava os cabos, já
nas imediações do Centro de
Conferências Joaquim Chissano, tendo ficado detido na 3ª
Esquadra, onde aguarda pe-

los posteriores procedimentos
legais.
Já em princípios do mês
de Junho passado, indivíduos
desconhecidos haviam igualmente furtado, na mesma
zona da Marginal, vários metros de cabo da fibra marítima
internacional, propriedade da
companhia Eassy, que faz parceria com a Tmcel, ligando o
nosso País ao interland, causando danos difíceis de serem
calculados e cuja reposição só
foi possível após a vinda de
um especialista estrangeiro.
Após a tomada de conhecimento do furto, técnicos da
Tmcel iniciaram trabalhos de
reposição dos cabos de cobre,
de modo a que as comunicações possam fluir com a maior
brevidade possível. FDS

exclusiva da mesma”, declarou
Carlos Mondlane, presidente de
Associação dos Juízes.
Em representação dos Juízes
do Ministério Público, Eduardo
Sumbana garantiu que o debate
que juntou na mesma mesa as
duas associações foi produtivo,
tendo garantido que quando a

proposta for submetida para um
debate em plenário, a questão
merecerá a devida atenção para
que não se aprove o contrário
daquilo que a constituição prevê.
“Acreditamos que na altura
em que a proposta for submetida
nesta casa, em sede do debate,
merecerá a devida atenção de
modo que não se aprove um
diploma que fere a Constituição
da República”, disse Sumbana.
Por seu torno, o presidente da
Primeira Comissão da Assembleia
da República, António Boene,
reconheceu que existem aspectos
específicos aplicáveis apenas
para a magistratura, todavia
assegurou que tudo dependerá
da fundamentação e conteúdo da
proposta de lei que será submetida.
“Tudo depende do que for a
fundamentação e conteúdo da
proposta de lei que ainda não foi
submetida”, adiantou Boene.

César Abogo é o novo representante
do BAD em Moçambique

O

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
anunciou semana passada o seu novo representante em Moçambique. Chama-se César
Augusto Mba Abogo, cidadão da Guiné Equatorial, economista e escritor, com mais de 15 anos de
experiência em Economia de Recursos Naturais, Economia do Desenvolvimento, Políticas Públicas e Negociações Internacionais.
De abril de 2019 a Outubro de 2020, actuou como Ministro das Finanças, Economia
e Planeamento da República
da Guiné Equatorial. Durante esses tempos difíceis, ele foi
encarregado de articular uma
estratégia visando uma diversificação económica sustentável e igualitária.
Ele também foi incumbido de concluir as negociações com o Fundo Monetário
Internacional para a implementação de um programa
apoiado pelo Fundo com o
objectivo de manter a estabilidade macroeconómica e
financeira, ao mesmo tempo
em que melhorava a protecção social, promovia a diversificação económica, fortalecia
a governação e combate e à
corrupção.
Como Ministro das Finanças, fortaleceu as parcerias a nível regional e global;
implementou reformas estratégicas, como a digitalização
da administração de controlo
tributário e financeiro; rees-

truturou todas as entidades estatais, com excepção do sector
de petróleo; lançou uma nova
Estratégia de Desenvolvimento Nacional - “Guiné Equatorial 2035”, concebida para
aumentar o índice de desenvolvimento da Guiné Equatorial, cumprir os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas e cumprir
a Agenda 2063 da União Africana. Durante o seu mandato
como Ministro das Finanças,
Mba Abogo também reformulou o quadro legal para a produção de estatísticas na Guiné
Equatorial.
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Há mais podres de Filipe Nyusi a saírem dos camaradas

“Estamos a deixar um crocodilo crescer” – desabafa
Helena Taipo

N

Taipo diz que foi Nyusi quem apresentou o projecto no CM e sugere que devia ser réu

uma gravação de áudio de uma conversa telefónica gravada e posta a circular por pessoas desconhecidas, que supostamente a obtiveram de
forma clandestina e sem o consentimento dos interlocutores, antiga governante e embaixadora, Maria Helena Taipo, destapa, mais uma vez, o véu sobre os contornos
da sua detenção e aponta as baterias para o Presidente da
República, Filipe Nyusi, a quem acusa de perseguição e de
estar a destruir o país. Volta a frisar que o dinheiro que recebeu na sua conta era para a campanha a favor do partido
Frelimo e Filipe Nyusi em 2014.

Evidências
Já há alguns anos, que
Helena Taipo, em liberdade
condicional, depois de mais
de um ano detida acusada de
envolvimento num esquema
de corrupção relacionado a
um suposto desvio de 100 milhões de meticais do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS), vem se queixando de
estar a ser vítima de perseguição política e ter usado o
dinheiro depositado por empresários na sua conta para a
campanha do partido Frelimo
em 2014, ano em que Filipe
Nyusi foi eleito.

postamente grampeada de
forma clandestina por desconhecidos, Taipo voltou a reafirmar que o dinheiro foi usado para campanha e “compra
de consciências” em Nampula, onde, na altura dos factos
desempenhava a função de
chefe da Brigada Central de
assistência a aquela província.
“Dirigi o valor que eu recebi à campanha, por isso não foi
encontrado nenhum valor na
minha conta. Tinha um objectivo com o dinheiro que me foi
entregue, tal como ele (Nyusi)
recebeu dinheiro da Privinvest

Dirigi o valor que eu
recebi à campanha, por
isso não foi encontrado
nenhum valor na
minha conta. Tinha um
objectivo com o dinheiro
que me foi entregue, tal
como ele (Nyusi) recebeu
dinheiro da Privinvest
para fazer campanha. Ele
está a usar jornalistas
para destruir o país.
“Os meus advogados informaram que o meu processo
está cheio de papéis, mas não
tem nada…. Ele (Nyusi) escolhe sempre os próprios alvos
que vão cruzando o seu caminho e neutraliza-os”, refere-se
a dado momento.
Na referida conversa, su-

para fazer campanha. Ele está
a usar jornalistas para destruir
o país”, sentenciou Taipo, bastante revoltada.
Conhecida como dama de
ferro pela sua verticalidade,
Taipo não tem dúvida que a liderança de Filipe Nyusi está a
destruir o país e considera isso

uma traição ao povo do Norte
do país, região que experimentou o poder pela primeira vez.
“Pela primeira vez que o
poder está no norte, mas ele
traiu-nos. Não era isto que
nós esperávamos. Nós esperávamos continuidade da luta
pela independência deste país.
Ele é o remoinho e carregou

todo o lixo ao redor dele e está
a atrair toda a negatividade a
volta dele”, disse Taipo.
“Não estou a gostar do cenário de onde vamos. Estamos
a nos deixar levar porque ele
quer assim. Este senhor ninguém lhe queria aqui. O próprio partido estava dividido.
Não queriam a ele, a própria

Talapa não queria a ele, queria
Vaquina. Nyusi não é querido
nesta província e os jornais
aparecem sempre a suavizar.
Nyusi é um … não sei”, desabafou Taipo, queixando-se a
dado momento de ter sido vítima de algum assédio sexual
a que chamou de “putanhice
dele”.

"Este senhor (Filipe Nyusi) tem que
estar no banco dos réus”
No referido áudio, a antiga
Ministra do Trabalho, Helena Taipo, revelou que, afinal,
quem trás pela primeira vez o
projecto de protecção da Zona
Económica Exclusiva ao Conselho de Ministros foi Filipe
Nyusi, enquanto ministro da
Defesa. Trata-se de uma versão
que, desde o primeiro dia do
julgamento, tem estado a ser
trazida pelos réus que dizem
que, na qualidade do coordenador do Comando Operativo,
era quem chefiava o grupo.
"Este projecto que se está
a levar ao julgamento, este senhor (Filipe Nyusi) trouxe no
Conselho de Ministros... e eu

estava lá, todos estivemos lá.
Até se queria tirar o Bairro
Militar (na cidade de Maputo),
para se construir não sei o quê,
o chefe (Armando Guebuza) é
que travou, disse 'olha é preciso
criar condições para os militares que estão ali", explica Helena Taipo.
"Quem apresentou o projecto foi o senhor (Filipe Nyusi?). Hoje a gente fica chateada quando este senhor (Filipe
Nyusi) está a levar as pessoas
para o tribunal desta maneira.
Não pode. E nós estamos aí a
aceitar, sim, dívidas ocultas.
Não foram ocultas estas dívidas, o Conselho de Ministros

aprovou.", acrescentado que
"chamem todos os membros
do Conselho de Ministros... O
Conselho de Ministros aprovou.", refere considerando ser
injusto que um "punhado de
pessoas" esteja a ser sacrificado.
Segundo Helena Taipo, o
presidente da República, Filipe Nyusi, é a pessoa que mais
conhece o assunto. "É a pessoa
que mais sabe, mas está a aproveitar-se de vocês jornalistas..."
refere a antiga dirigente. A antiga dirigente sugere ainda que o
antigo Ministro da Defesa Nacional devia estar no julgamento como réu. "Este senhor tem
que estar no banco de (réus}".
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representação internacional,
porque já existia uma federação. É assim que funciona no
futebol, no basquetebol, atletismo, vela ou outra qualquer
modalidade. Esse é um procedimento normal e penso que
essa questão é tão essencial”,
comenta.
“No futebol, quem organiza o campeonato nacional é a
Liga Moçambicana de Futebol
(LMF), mas quem nomeia os
árbitros é a Federação Moçambicana de Futebol (FMF).
Na FMF há um instituto para
os jogadores se credenciarem
a nível internacional, não são
os clubes que têm essa prorrogativa”, acrescenta Doutor
Cazé, como que a passar um
certificado de incompetência
ao elenco de Gilberto Mendes,
que parece estar nas mãos dos
dirigentes da ATCM.
“Está na hora de haver paz e tranquilidade
para o bem do desporto
motorizado”
Aliás, Doutor Cazé recorreu aos problemas registados
quando alguns clubes viram-se
obrigados a não participar do
Moçambola, porque a FMF
entendeu que os mesmos não
cumpriram com os critérios
exigidos, mormente para o
licenciamento.
“Hoje tens uma federação do desporto motorizado e
tens vários clubes. Sei que na
constituição da federação participaram vários clubes e alguns cidadãos individuais para
constituir o tal número de 10.
O ATCM é um clube que tem
provas, pilotos, sócios, mas não
pode ser o ATCM a emitir licenças. O ATCM regista e autoriza o juiz de prova e quando
há uma reclamação também é
o clube quem recebe. Em caso
de problemas, não pode ser o
clube que analisa o processo e
toma decisões”, analisa.
Aquela biblioteca do dirigismo desportivo nacional entende que, sendo Moçambique
um Estado de direito, em que
há claramente a separação dos
três poderes: executivo, legislativo e judicial, o desporto rege-se pelo mesmo princípio.
“O exemplo do futebol é o
mais típico. É preciso que ao
nível das outras modalidades,
este exemplo seja facilmente
seguido. A minha experiência
com o desporto motorizado é
que ao longo dos anos sempre
foi um relacionamento difícil,
mas acho que está na hora de
haver paz e tranquilidade para
o bem do desporto motorizado”, perspectiva.

“SED não deve se meter nas questões de
conflitualidade entre clubes e federações”
A Secretaria do Estado de
Desportivo, entidade responsável pelo desporto depois da
extinção do Ministério da Juventude e Desportos, é acusada
pela Federação Moçambicana
de Automobilismo e Motociclismo de ser parcial na sua actuação, ou seja, não tem escondido
a sua preferência pela ATCM
no acto da tomada de decisões.
O antigo vice-ministro da Juventude e Desportos lembra
que o papel do governo deve
sempre ser de regulador.
“Há países em que o Estado não tem nenhuma estrutura gestora do desporto e que
são as federações e os comités
olímpicos que se organizam.
Nós ainda não temos essa capacidade. Ainda existe uma certa
intervenção do Estado no associativismo desportivo, mas é
preciso haver clareza. Os clubes
desportivos, as associações e as
federações são instituições do
direito privado e são instituições
do associativismo desportivo. O

Estado tem o papel de regulador, é por isso que existe a lei
do desporto e diversos diplomas
sobre atletas da alta competição
e sobre a medicina desportiva”,
disse Sousa.
Sousa entende que em caso
de conflitos, o Estado deve assumir o papel de mediador, guiando-se sempre pela lei.
“Em questões de conflitualidade, o Estado deve assumir

o seu papel de respeitar a lei,
e a lei deixa claro que quem
organiza as competições são
os movimentos associativo, ou
seja, as federações e, por baixo
das federações, as associações e
clubes desportivos. O papel do
Estado seria em primeiro lugar:
tal como fez o MJD retirar ao
ATCM o direito de representação internacional, porque a
partir de um momento em que

existe a federação, a representação internacional é desta”,
sublinha.
Na opinião de Carlos Sousa,
o papel da SED é garantir que
as instituições que são reconhecidas pelo Estado, como o caso
da FMAM, tenham o direito de
representação internacional e o
direito de regular as competições a nível nacional.
“Na minha opinião, acho
que a SED não deve se meter
nas questões de conflitualidade entre clubes e federações.
Ela tem a função de umbrela
de todas modalidades e deve
respeitar a lei. Se existe uma
federação constituída, é essa federação que deve ter o direito
de representação internacional
e isso deve ser salvaguardado,
uma vez que essa federação está
formalmente constituída e reconhecida. A SED até devia intervir junto das federações internacionais para que esse estatuto
de representação seja atribuído
à federação”, recomenda.

“Não pode haver lugar para conflitos”
O ATCM nunca aceitou subornar-se à Federação
Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, mas
Sousa lembra que, apesar da
dimensão do ATCMm, todos
os clubes são iguais.
“Olhando para o passado, temos que reconhecer e
apoiar o trabalho feito pela
ATCM ao longo desses anos
após a independência, no
sentido de manter as diversas
modalidades do desporto motorizado em acção. Por terem
conseguido manter o ATCM
como tal. Não foi fácil, houve
diversas intervenções e, por
isso, disse que a honra seja
feita ao António Marques
e aqueles que à volta dele
trabalharam para manter o
ATCM. Mas é fundamental
que exista a federação e esta
está formalmente constituída
e deve ser respeitada. No desporto motorizado o ATCM
tem uma dimensão muito
grande, mas isso é normal,
não somos todos iguais”.
Carlos Sousa sublinha
que deve-se respeitar as hie-

rarquias, observando que a
partir do momento em que
se instituiu a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo não
há legitimidade do ATCM
continuar a ser a instituição
que representa o país a nível
internacional.
“Fui convidado na assembleia-geral da federação e por
aquilo que sinto das pessoas
que participaram, a maioria
delas cresceu no ATCM, está
preocupada com o desenvolvimento da modalidade. Que
haja respeito pelas normas
nacionais e internacionais.
Não é legitimo o ATCM continuar a representar o país a
nível internacional a partir
do momento em que existe
uma federação. Sei que ao nível da FIA e a nível de outras
federações
internacionais,
a representação de um país
compete apenas a uma instituição. É necessário, de facto,
que isso seja feito e o próprio
ATCM, que usou essa prorrogativa legal de representar o
país, sabe que existe uma fe-

deração, deve filiar-se e junto
da FIA dizer que existe uma
federação, portanto nós achamos que a representação de
Moçambique deve ser feita
pela FMAM e nos retiramos”,
recomendou.
“Estamos a bater cada
vez mais no fundo”
Para a resolução do conflito, o antigo ministro apela às
partes envolvidas a encontrar
uma solução para o bem do
desporto motorizado no país,
uma vez que o imbróglio tem
atrasado sobremaneira o desenvolvimento da modalidade
no país.
“Há pilotos moçambicanos que têm a capacidade de
realizar feitos a nível internacional, quer no automobilismo, como no motociclismo,
e esses talentos tem que ser
aproveitados, dinamizados e
apoiados no seu desenvolvimento. Inclusive deve haver
um trabalho de formação a
nível de jovens para permitir
que haja desenvolvimento.

Isso só se consegue com a
pacificação”
Convidado a analisar o
panorama desportivo nacional do presente, Doutor Cazé
entende que se o país não
apostar no desporto escolar
não há como sair da situação
que se atravessa.
“A política do desporto
que está em vigor tem oito pilares, um dos pilares é o desporto escolar. Enquanto não
tivermos o desporto escolar
desde a escola pré-primaria
até a universidade completamente organizados e a prática
obrigatória nestas instituições
não vamos sair da situação
que estamos... E estamos a
bater cada vez mais no fundo. O desporto deixou de ser
uma actividade curricular.
Enquanto o desporto for encarado como uma brincadeira não iremos para lado nenhum. Temos universidades
que formam licenciados em
educação física e desporto, na
gestão desportiva, mas quantos deles estão nos clubes ou
nas federações?”, questionou.
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Mas podem recorrer e ficarem impunes

Paulo Zucula e Mateus Zimba condenados a 10
anos de prisão

D

epois de dois estranhos adiamentos, o juiz do
Caso Embraer leu finalmente a sentença. O
antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, e o antigo gestor da Sasol, Mateus Zimba, que criou a empresa Xihivele, usada
para o recebimento de comissões no caso da compra de
dois aviões da marca Embraer, foram condenados a uma
pena de 10 anos de prisão cada e indemnização ao Estado
moçambicano em 40 milhões e 33 milhões de meticais,
respectivamente.

Evidências
Segundo a sentença do caso,
Zucula e Zimba foram considerados culpados do crime de
branqueamento de capitais, no
processo da compra de duas
aeronaves da Embraer para as
Linhas Aéreas de Moçambique
(LAM), enquanto José Viegas,
antigo PCA LAM, foi absolvido
dos crimes de branqueamento
de capitais e participação económica em negócios ilícitos, mas
terá que pagar uma indemnização de 10 milhões de meticais.
Em 2009, a brasileira Embraer vendeu às LAM dois
aviões por USD 31,1 milhões
cada, mas o Ministério Público
entendeu que o preço real devia
ter sido pouco superior a USD
30 milhões.
O Ministério Público não

tinha dúvidas de que o valor foi
inflacionado para recompensar
Paulo Zucula, antigo ministro,
e Mateus Zimba, antigo gestor
privado, com valores da ordem
de USD 430 mil e USD 370 mil,
respectivamente.
Até ao fecho desta edição, o
Evidências não havia conseguido contactar nenhum dos dois
réus ora condenados, contudo
um dos advogados assegurou
que vai certamente recorrer da
decisão do tribunal.
De resto, em Moçambique o
combate à corrupção não passa
de um chavão político. Desde o
seu discurso inaugural, a 15 de
Janeiro de 2015, o Presidente
da República, Filipe Nyusi, tem
hasteado o combate à corrupção
como sua principal bandeira.

Paulo Zucula
Entretanto, entre o discurso e
acção há um espaço muito grande. Hoje, volvidos sete anos de
sua governação, em termos práticos, a mão dura da justiça incidiu somente sobre peixe miúdo,
continuando impunes quadros
seniores do governo e do partido
Frelimo, que se envolveram em
actos de corrupção.
Dos vários processos envolvendo indivíduos ligados a elite
política, grande parte terminaram em recursos aguardando
por sentença há mais de cinco
anos ou liberdade sob caução
após exceder o período de detenção preventiva.
Na verdade, por detrás das
estatísticas de combate à corrupção, vivamente exibidas em

Mateus Zimba
discursos ao nível do partido e
em comícios públicos, esconde-se uma outra realidade. Grande
parte dos casos de corrupção esclarecidos e cujos actores foram
responsabilizados, que constam
das estatísticas oficiais referem-se à “gatunagem” de pequena
monta, envolvendo pequenos
agentes e funcionários públicos,
como professores, enfermeiros,
polícias, juízes e técnicos a vários
níveis.
Muitos dos processos ligados
a grande corrupção, quando
seus actores não são ilibados ou
tem a pena convertida em multa,
acabam morrendo nos Tribunais Superiores de Recursos e no
Tribunal Supremo, conhecidos
como autênticos cemitérios de

processos.
Nos últimos anos, assistiu-se
a pelo menos seis julgamentos
de grande corrupção, envolvendo antigos governantes de topo,
indiciados de desvio de elevadas somas de dinheiro do erário
público, mas o tempo tratou de
provar que não passaram de
uma simulação para o inglês ver.
Grosso modo continuam impunes em suas casas e os processos
vão aos poucos sendo apagados
da memória dos moçambicanos.
Entre os casos mais sonantes
de antigos governantes envolvidos em actos de corrupção, que,
com o beneplácito da justiça
selectiva, continuam a circular
impunemente constam o antigo ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos,
Lino de Almeida; antiga embaixadora de Moçambique nos
Estados Unidos, Amélia Sumbane; antigo embaixador de Moçambique na Rússia, Bernardo
Chirinda; antigo edil de Maputo, David Simango; e até semana
passada Setina Titosse, antiga
PCA do Fundo de Desenvolvimento Agrário, circulava impunemente após ser condenada em
duas instâncias.
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A dor de não poder dar continuidade ao apelido da família

Conheça a história de algumas mulheres que foram

E

Expulsa de casa após três tentativas frustradas de ter um filho homem
Em algumas regiões, as meninas tem menos direitos e privilégios que as meninos
“Escolhas trazem consequências graves e reforçam a discriminação de mulheres”

m países em desenvolvimento como é o caso de Moçambique, os filhos
são vistos como fonte de rendimento e de segurança para os pais na velhice. Factores culturais, regras de parentesco, tradição e a religião valorizam mais os homens, o que faz com que alguns pais, principalmente na zona sul do país, onde a linhagem é patriarcal, prefiram filhos do
sexo masculino em detrimento dos do sexo feminino, porque podem dirigir rituais
familiares, dar continuidade ao apelido e ocupar lugares de liderança. Esta situação propicia descriminação, tanto das mulheres como das crianças, culminando
muitas vezes em violência patrimonial e psicológica, que, muitas vezes, acabam
desenvolvendo traumas que influem na sua personalidade no futuro.

Neila Sitoe
Apesar da Constituição da
República de Moçambique
(2004), no artigo 36 (princípio
da igualdade de género), estabelecer que “o homem e a mulher
são iguais perante a lei em todos
os domínios da vida política, social, económica e cultural”, em
algumas zonas do país esse princípio não é observado.
Para além da violência contra as mulheres que só geram
meninas, as crianças são obrigadas, desde pequenas, a conviverem com a descriminação e,
em alguns casos, chegam a ser
excluídas do direito à herança
simplesmente por serem do sexo
feminino. Muitas vezes, tanto
as mães, assim como as filhas
acabam desenvolvendo traumas
que dificilmente conseguem
ultrapassar ao longo de toda a
vida.
Maria Helena (nome fictício), de 48 anos de idade, residente em Nhancutse, distrito
de Chongoene, na província de
Gaza, mãe de seis filhos, todos
do sexo feminino, sofre violência por parte dos familiares do
falecido marido por não lhes ter
dado um herdeiro que pudesse
dar continuidade ao apelido da
família, como o dizem.
Desde que se uniu ao seu esposo quando tinha 19 anos, foi
dita que na família da qual passaria a fazer parte, o primogénito deve ser sempre um homem
e deve ter mais filhos que filhas,
mas não se importou com essas

declarações vindas da sogra e
dos demais parentes do marido.
“Tudo começou quando comecei a namorar com o pai das
minhas filhas, na altura eu tinha
18 anos, um ano depois, engravidei e fui viver com os pais dele.
Era bem tratada e estava feliz.
O tempo foi passando e quando
se aproximava a data do parto,
a minha sogra e os demais familiares diziam que o aspecto
da minha barriga mostrava que
iria ter um bebe do sexo feminino e se tal acontecesse, a probabilidade de a criança não ser do
meu marido era maior, porque
na linhagem deles todos os primogénitos eram do sexo masculino. Não dei muita importância
e continuei a levar a vida e a
convivência com a família normalmente”, relata.
Quis o destino que o vaticínio se tornasse realidade, transformando o momento de felicidade num precedente para uma
tortura psicológica que dura há
mais de 29 anos.
“Chegou o dia do parto,
numa tarde de terça-feira, ainda me lembro como se fosse
hoje, apesar de terem passado
29 anos, porque foi o início do
meu sofrimento naquela família. Dei parto e o bebé, por
ironia do destino, era uma menina, quando a minha sogra e
a irmã dela foram visitar-me na
maternidade e viram que tive
uma menina, os comentários foram logo negativos, nem se quer

felicitaram-me pela criança
que tinha trazido ao mundo, só
murmuravam em tom alto que
até as companheiras do quarto
as ouviram dizer que acusei o
filho delas e que a criança não
pertence àquela família”, revelou com os olhos escorrendo lágrimas como se de uma cascata
se tratasse, o que fez com que
a entrevista fosse várias vezes
interrompida.
De seguida, Maria Helena
desamarrou um nó da sua capulana e retirou um recipiente
que continha rapé, e pediu uma
pausa para consumir um pouco
das ervas que lhe trazem sossego por alguns instantes, e continuou a contar-nos a sua triste
história.
“Quando saímos do hospital, a minha vida não mais foi a
mesma, porque primeiro tinha
um bebé e depois não tinha
apoio nem da família e nem do
meu próprio marido. O tempo
foi passando, era maltratada,
insultada e deixavam todos os
afazeres domésticos de uma família de 10 membros para eu
fazer sozinha. Nem tempo para
amamentar e cuidar da minha
filha tinha, e quando ela tinha
um ano e dois meses, a minha
sogra disse ao filho que já era
tempo de termos outro filho,
sem dar-me nenhuma possibilidade de escolha. Na esperança
de ter um filho homem aceitei e
de novo voltei a ter uma menina”, desabafa.

de” eram constantes e seu marido
cansado de ouvir reclamações por
parte dos pais e demais familiares,
decidiu ir trabalhar na África do
Sul, onde só regressava aos finais do
ano. Mensalmente enviava dinheiro
para as despesas da casa, mas quem
recebia e geria era a mãe dele.
“Meu marido sempre enviava
dinheiro, mas eu nem sequer sabia
quanto valor ele enviava, a minha
sogra é que recebia e depois dava-me
para poder comprar algumas coisas
para mim e para as minhas filhas, a
convivência dentro da casa com os
meus sogros foi piorando, porque na

terceira gestação tive de novo uma
menina, de tal maneira que expulsaram-me de casa, alegando que
eu tinha espíritos maus. Fez-se uma
reunião entre a minha família e a do
meu marido e retornei ao lar, mas
porque vivia sobre pressão, tanto da
família dele assim como da minha,
voltei a engravidar e novamente tive
uma menina, na quinta gravidez
também dei à luz a uma menina, e
eu já tinha decidido não mais ter filhos, porque, para além de não estar
a conseguir ter filhos do sexo masculino, via que as minhas filhas assim
como eu éramos maltratadas pelos

“Irritado por eu não poder lhe dar um varão
Tal como Maria, Zaida Martins
(nome fictício) de 50 anos de idade,
residente em Chongoene, no Bairro
A, é mãe de quatro meninas e guarda até hoje no corpo e na alma as
marcas da violência que sofreu por
não poder dar à família um filho do
sexo masculino.
“Gostava que o meu primogénito fosse um rapaz, mas tal não
aconteceu, o que trouxe frustração
para mim e para o meu marido,

dois anos depois voltei a engravidar
e tive novamente uma menina. Meu
esposo, irritado com a situação, arranjou uma outra mulher e vivíamos na mesma casa. Ele a tratava
como rainha e eu como a escrava
deles. Quando engravidou, eu era
obrigada a fazer todas as tarefas de
casa, até colocar água na casa de
banho para ela tomar banho, porque diziam que ela não podia fazer
muito esforço. Feliz ou infelizmente

Mas a violência não se resume somente contra a progenitora.

Algumas crianças do sexo feminino começam a conviver com a

Expulsa de casa após três tentativas frustradas
de ter um filho homem
A dor de quem foi “condenada”
Os insultos e os maus tratos
por parte do marido e dos fa-

miliares pioraram. Maria conta
que seu marido sempre a culpa-

va por ter filhas, de tal maneira
que as suas “idas à maternida-
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m descriminadas por só terem nascido “meninas”

meus sogros, que chegavam a reclamar que só gastávamos comida deles em vão e não traríamos nenhum
benefício e retorno. Lembro-me que
só para as minhas filhas estudarem
foi uma grande luta, mas com a ajuda do meu tio consegui registá-las e
colocá-las na escola”, desabafou.
Apesar da idade já avançada, a
fonte voltou a engravidar e a sexta
também foi uma menina e por ser
hipertensa, Helena teve complicações no parto e os médicos disseram
que não poderia mais voltar a ter
mais filhos.
“Fiquei triste, e para aumentar

o meu sofrimento, dias depois recebemos uma chamada da África
do Sul onde informaram-nos que
o meu esposo tinha falecido vítima
de tuberculose, e, mais uma vez, a
minha sogra culpou-me, de tal maneira que até hoje vivemos no mesmo quintal mas a convivência não é
boa. Ela é quem gere todos os bens
que eu e meu esposo fomos adquirindo ao longo do tempo, alegando
que não sou digna de nenhum bem,
porque não dei herdeiro à família
deles e que as minhas filhas vão se
casar e esquecer da família paterna”, narrou.

o meu esposo arranjou uma outra mulher”
ela teve gémeos, mas duas meninas,
o meu marido não gostou e também
começou a tratá-la mal. Ela como
era independente, financeiramente,
levou tudo o que era dela e as filhas
e foi embora”, afirmou.
O tempo passou e Zaida voltou
a engravidar e na terceira gestação,
também teve gémeos mas do sexo
feminino, “na gravidez das gémeas
sofri muito e decidi juntamente com
meu marido não ter mais filhos,

decisão essa que fez com que até
hoje as pessoas me apontem o dedo
como a senhora que não conseguiu
ter filhos, só nasceu “putas”. Parei
de ir às cerimónias familiares, não
saía de casa e cheguei a me arrepender de ter tido só meninas, mas
como não dependia de mim, nada
podia fazer e sou grata a Deus porque há mulheres que nem se quer
conseguem ter filhos”, sublinha.

” desde a nascença
descriminação desde criança. Isso
não acontece somente nos casos

em que nascem somente meninas,
como também em casos em que

tem irmãos que, simplesmente, por serem do sexo masculino são preferidos dos pais e da
famílias, gozando, por isso, de
certos privilégios.
Leandra Chivure, de 29
anos de idade, residente na
cidade de Maputo, é a terceira e última filha dos seus pais.
Conta que quando tinha 13
anos começou a notar formas
diferentes de tratamento entre si e seus dois irmãos, desde
trabalhos domésticos em excesso, passando pela falta de
demonstração de afecto, até
à não preocupação com a sua
formação.
“Desde pequena, os meus
pais nunca demonstraram carinho por mim e minha outra
irmã, como demonstram pelo
meu irmão mais velho. Houve
situações em que eu precisava
de ajuda e, no lugar de amor
eram berros, tarefas domésticas em excesso, independentemente de como eu me sentisse, mas para o meu irmão,
por exemplo, o tratamento
era diferenciado, por ser o
primogénito e homem talvez.
Sempre teve tudo do bom e
do melhor, teve os melhores
brinquedos, os melhores celulares, computador de mesa
e, depois, um laptop, e para
mim eram apenas bonecas
e celulares que os meus pais
estavam cansados de usar”,
lamentou.
Leandra conta que quando terminou o ensino médio,
concorreu para algumas universidades públicas, mas não
conseguiu ser admitida e teve
que ficar vários anos sem estudar, “ por várias vezes concorri para as universidades
públicas e não consegui ser
admitida, mas meu irmão
teve direito a estudar numa
universidade privada, cansei de pedir que pagassem os
meus estudos e optei por arranjar um emprego para eu
mesma pagar meus próprios
estudos”, narrou o seu drama,
orgulhosa por ter conseguido
vencer, apesar das vicissitudes.
O Evidências ouviu um
Rodrigues Macuacua, de 48

Rita Nhapendo, psicóloga
anos de idade, residente na cidade de Maputo, pai de quatro filhos que diz que tanto
ele, assim como a esposa não
tem preferência nos filhos,
amam e tratam a todos da
mesma forma.
“Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu de
poder ser pai, por isso trato
todos os meus filhos da mesma forma. Quando a minha
mulher ficou grávida pela
primeira vez, o nosso desejo foi que a criança nascesse
sem nenhuma complicação
e bem de saúde, não nos importávamos se fosse do sexo
masculino ou feminino, tanto
que tivemos uma menina e a
amamos, depois tivemos um
menino, seguido do outro menino e, por fim, uma menina e
amamos e tratamos a todos de
igual maneira, porque todos
são nossos filhos, eles não pediram para nascer, nós é que
os quisemos gerar”, afirmou.
Acrescenta que reconhece que existam pais que têm
preferências em relação ao
sexo dos filhos, e aconselha-os
a amarem os seus filhos independentemente do sexo.
“Escolhas trazem
consequências
graves e reforçam
a discriminação de
mulheres”
Para Constantino Júnior,
Cientista Social e Especialista

em Estudo sobre Mulheres,
Género, Cidadania e Desenvolvimento, a preferência dos
pais pelos filhos do sexo masculino está ligada a questões
tradicionais, culturais e até
económicas. Sendo Moçambique um país maioritariamente patriarcal, a preferência justifica-se, muitas vezes,
com a necessidade de garantir
a manutenção do nome.
“Estas escolhas podem trazer consequências graves para
a sociedade, na medida em
que reforçam a discriminação de mulheres. Em algumas
regiões do meio rural, só os
meninos têm facilidade de frequentar a escola, formarem-se
e, por sua vez, as meninas vivem à sombra da vontade dos
outros, e na vida adulta, essa
preferência acaba influenciando na forma de ser, de
pensar, na tomada de decisões
e na própria independência
da mulher no que concerne às
suas escolhas”, frisou.
Rita Nhapendo, psicóloga,
diz que as preferências são
feitas de forma inconsciente.
Todavia, em muitos casos de
forma consciente. Por isso,
constitui um desafio adoptar
medidas para evitar a propagação desse fenómeno. “Os
pais devem tratar todos os
filhos de forma igual, criar
condições iguais para todos
os filhos para um desenvolvimento harmonioso dos mesmos”, apelou.
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Depois de construir 800 casas com os USD 700 milhões do Banco Mundial

ADIN precisa de 3.7 mil milhões de meticais para o
plano de acção do próximo ano

O

s ataques terroristas provocaram uma crise
sem precedentes na província de Cabo Delgado. Com intuito de recuperar da crise provocada pela situação de emergência naquele ponto
do país e assegurar a implementação de projectos de desenvolvimento, o Banco Mundial desembolsou, em Maio
último, cerca de USD 700 milhões. Recentemente, fazendo balanço, a Agência de Desenvolvimento Integrado do
Norte (ADIN), anunciou que já construiu 800 casas para
os deslocados, abriu algumas vias de acesso, assistiu as
vítimas e que, para o plano de acção do próximo ano, necessita de pouco mais de 3.7 mil milhões de meticais, dos
quais 12% serão do orçamento do Estado e para completar o restante já está de mãos estendidas aos parceiros.

Duarte Sitoe
O índice multidimensional
de pobreza, segundo dados de
2015, é de 65% em Nampula,
67% em Niassa e 53 % em Cabo
Delgado comparado com a média nacional que era de 43%.
Os efeitos do ciclone Kenneth em 2019 foram devastadores
no Norte, com enfoque nos sectores agrícola, pesqueiro e turístico, um cenário agravado pelo
terrorismo que desde 2017 tem
estado a afectar alguns distritos
da província de Cabo Delgado.
Os USD 700 milhões doados
pelo Banco Mundial estão a ser
geridos pela ADIN e pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento

Sustentável, ambos tutelados
pelo Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural.
Naquela que foi a sua primeira reunião desde que foi
criado em Março de 2020, o Comité de Supervisão da Agência
de Desenvolvimento Integrado
do Norte (ADIN) falou das dificuldades que enfrentou no início
das suas actividades.
No evento que teve lugar
numa das estâncias turísticas da
capital moçambicana, Armindo
Ngunga, que substituiu Armando Panguene na presidência da
ADIN, declarou que desde a sua
criação, a organização direccio-

nou os seus esforços na procura de soluções para a situação
humanitária vivida em Cabo
Delgado.
“A agência vem trabalhando na questão dos deslocados,
tendo conseguido ajudar na
construção de casas para deslocados, cerca de 800, na aldeia
em Ancuabe, também na abertura de vias de acesso que foram
bloqueadas pelos terroristas, na
reconstrução de infra-estruturas
em Macomia, e neste momento temos trabalhado bastante
na recepção dos regressados,
pois com a recuperação de algumas zonas, já há populares a
voltarem às suas origens”, disse
Ngunga.

PM inaugura 64 apartamentos do projecto
“habita Moçambique”

O

Pimeiro-Ministro (PM), Carlos Agostinho do
Rosário, inaugurou, nesta sexta-feira, 10 de Setembro, no bairro do Zintava, distrito de Marracuene, província de Maputo, um total de 64
apartamentos do projecto “Habita Moçambique”, num
lote de 1840 previstos.
Trata-se da fase II do projecto que tem como objectivo
responder às necessidades habitacionais actuais das famílias
moçambicanas, assim como
as decorrentes da dinâmica do
crescimento da população ao
longo dos anos.
Falando na cerimónia de
inauguração, Do Rosário disse
que habitação condigna significa uma casa construída com
materiais resilientes, localizada
em zonas apropriadas, onde
existem infra-estruturas básicas
adequadas de saneamento do
meio e vias de acesso.
“O governo promove acções
visando garantir a infraestruturação dos espaços habitacionais
através do parcelamento de ter-

ra, abertura de ruas e colocação
de pontos de água e luz, de entre outros, no âmbito do Projecto de Terra Infraestruturada”.
Contudo, a maior preocupação do executivo é garantir
habitação aos moçambicanos,
principalmente para os de baixa
renda, tendo ainda desafiado os
governos municipais a abraçarem iniciativas de construção de
habitações resilientes e de baixo
custo.
“A construção de casas evolutivas (tipo zero) é também
feita através de empreitadas
e de parceria público-privada
nas zonas urbanas e rurais, visando atender às necessidades
habitacionais dos cidadãos que
auferem até cinco salários mí-

nimos no âmbito do Projecto
Renascer”.
O ministro fez saber ainda
que, para além da província de
Maputo, o projecto está a ser
implementado nas províncias
de Nampula e Cabo Delgado.
“Este projecto está a ser desenvolvido na cidade de Pemba,
na província de Cabo Delgado
e no Distrito Municipal da Katembe, na cidade de Maputo”,
afirmou.
Refira-se que o Presidente
da República foi quem procedeu ao lançamento da primeira
pedra deste projecto.

Apesar dos feitos já conseguidos, o antigo secretário do
Estado na província de Cabo
Delgado reconhece que há necessidade de fazer mais, tendo
adiantado que já há plano de
intervenção para o próximo ano.
“Prevemos um investimento
na ordem de 3.7 mil milhões de
meticais, dos quais 12% serão
do orçamento do Estado e os
restante serão feitas negociações
para encontrarmos parceiros
que possam apoiar”, disse Ngunga, sem no entanto revelar quanto restou dos USD 700 milhões.
Apesar de ter sido criada pelo
governo, para o seu funcionamento, a ADIN depende sobremaneira da ajuda dos parceiros

de cooperação do Estado moçambicano. Ngunga adianta que
as parceiras firmadas já começaram a surtir efeitos positivos.
“Para Macomia e Quissanga temos estado a trabalhar
com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que mantém a promessa de recolocação da ponte
sobre o rio Montepuez, na ligação entre Metuge e Quissanga”,
assegurou.
Ainda no âmbito do processo
de reconstrução da zona norte
do país, em particular na província de Cabo Delgado, segundo
Armindo Ngunga, nos próximos
dias o Executivo vai assinar um
memorando de entendimento
com o Banco Mundial com o
objectivo de reconstruir algumas
escolas e vias de acesso que não
escaparam da brutalidade dos
insurgentes que desde Outubro
de 2017 semeiam luto e terror na
província de Cabo Delgado.
Por outro lado, serão levadas
iniciativas para a recuperação de
bilhetes de identificação e outros
documentos pessoais. “Continuaremos a trabalhar na mobilização de recursos para apoios,
sejam alimentícios, vestuário,
habitação, entre outros”.

Fidelidade reforça compromisso com
empresários do Centro do País

A

seguradora Fidelidade e a Associação Comercial
da Beira (ACB) firmaram, recentemente, uma
parceria através da qual os membros da ACB beneficiam de condições especiais na aquisição de
serviços da Fidelidade, nomeadamente nos seguros Automóvel, Saúde, Acidentes de Trabalho, Viagem, Multirrisco,
Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil.
Para o Presidente daquela
instituição de defesa dos interesses das empresas da zona centro,
Jorge Fernandes, “um protocolo a
este nível, e da maneira como foi
negociado, só traz mais-valias para
ambas as partes. Actualmente contamos com cerca de 800 associados
e interessa-nos trazer-lhes segurança a um custo menor. Mas há outras vantagens: vamos juntar-nos a
uma grande companhia de seguros, e dessa união outros benefícios
irão advir.”
Por sua vez, a Directora Comercial e Marketing da Fidelidade,
Leonor Gomes, afirmou tratar-se
de uma parceria que se enquadra
numa política de aproximação da
Fidelidade ao sector associativo
empresarial.
“Estamos convictos que com
este protocolo e respectivos benefícios podemos acrescentar valor

à ACB e aos seus Membros. Este
protocolo tem um significado especial pelo facto de ser o primeiro
que estabelecemos com foco numa
zona específica do país, neste caso,
na província de Sofala.”
A Fidelidade é a terceira seguradora mais antiga do mundo. Presente no mercado Moçambicano
desde Outubro de 2014, a empresa
conta já com 46 colaboradores e
agentes por todo o país. A seguradora pretende ser reconhecida
pelos clientes e pelo mercado em
geral como uma seguradora de
referência em Moçambique, com
uma estratégia assente nos princípios que distinguem a Fidelidade
na generalidade dos mercados
onde opera – Qualidade de Serviço, Inovação, Fidelização dos
Clientes e Contributo para a Sociedade através de programas de
responsabilidade social.
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Duas palavras sobre a música Makhuwa
Por: Laura António Nhaueleque

Não se sabe ao certo a origem e evolução
histórica da música tradicional dos emakhuwa. Porém, segundo a crença nativa, a
música tradicional é tanto antiga quanto o
próprio makhuwa (pessoa de origem makhuwa), posto que ambos (homem e a música)
foram criados no mesmo espaço temporal
e geográfico, nas profundezas do monte
Namúli. Assim narra o mito das origens
dos Emakhuwa: “hiyonikhummeonamuli, ithusothenesipathuxiweonamuli” (“somos oriundos/
originados/criados dos montes Namúli,
tudo o que existe foi criado dos Namúli”).
Portanto, para os emakhuwa, a música e
todas outras áreas de saber, as coisas materiais e imateriais incluindo o próprio humano, são fruto da mão poderosa de um
Ser Divino, que as trouxe à existência a
partir dos montes Namúli. Para a ciência,
os emakhuwa fazem parte do grande grupo
dos bantu, que chegou em solo moçambicano oriundos das grandes florestas de
Congo, movidos pelos problemas étnicos e
económicos enfrentados nas terras de origem.
A música tradicional dos emakhuwa é
rica, vasta e complexa devido à sua varie-

dade tipológica. É quase impossível falar
da música makhuwa sem ligá-la com as respectivas coreografias que acabam particularizando cada tipologia musical. Cada
uma delas apresenta características peculiares como: coreografia musical, melodia,
ritmo/som dos instrumentos, entre outras.
Porém, a música dos emakhuwa tem também uma lista considerável de características comuns muito salientes e identificáveis,
tais como o uso de instrumentos como o
ekoma (batuque), muheya (chocalho), ao passo que os (as) solistas são geralmente compostos (as) por um ou dois pares que entoam as músicas com predominância das
vozes tenor e soprano, usadas de forma intercalada e contraposta; ou seja, a voz do
tenor começa e o soprano entra em cima
do tenor; o uso do estribilho; uma coreografia feita de movimentos circulares, ou
de frente para atrás, ou de um lado para
outro em torno da cintura e das nádegas/
ancas. Finalmente, os textos das músicas
são geralmente muito curtos, inspirados a
partir da própria realidade (críticas/educação social, acontecimentos, casamentos,
traições, lamentações, pobreza, etc.).

Quando se fala da música tradicional
dos emakhuwa de Nampula é importante
distingui-la de acordo com a sua localização geográfica. Aquela executada na zona
do litoral apresenta uma clara miscigenação entre melodias e ritmos instrumentais
orientais (árabe) com aquela autóctone, de
matriz bantu. Contrariamente, à música
do interior parece não ter sido atingida
pela tal influência árabe. Por exemplo, no
interior, dificilmente ouve-se falar do Tufo,
Nsope, Rumba, etc., tipologias geralmente
identificadas com a zona litoral. O mesmo
acontece com as tipologias como Nakhula,
Nsiripwiti e outras, consideradas típicas do
interior da província.
Apesar de algumas dessas músicas serem dançadas por apenas homens, geralmente no panorama artístico makhuwa as
mulheres desempenham um papel fundamental, quer no Tufo do litoral, quer nas
outras tipologias do interior de natureza
bantu. Este protagonismo é devido à organização social deste povo, que é do tipo
matrilinear e que sempre considerou a
mulher como o elemento central nas relações humanas.

Tabela de Assinaturas
Formato

Período
Trimestral

Semestral

Anual

Tabloide

1 800,00 MT

2 800,00 MT

4 900,00 MT

e- Paper/ Digital

1 800,00 MT

2 500,00 MT

4 700,00 MT

Contacto:
E-mail: admin@evidencias.co.mz
Cel: +258 840401038

Nota:

Subscreva a um dos pacotes e ganha acesso ilimitado a conteúdos Premium e o e-Paper , ou
seja, o jornal semanal tal como é impresso, para ler no Smartphone, Tablet ou Computador.
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De vez em quando...

Abel Faife, Carlos Cardoso e a
«dívida oculta»

Afonso Almeida Brandão

«Termos» dos tempos que passam e dos «crimes» que estão por resolver...)
Vivemos hoje sob o signo do “alegado”, termo
presente na mais simples notícia relacionada com
um crime e cuja doentia utilização chegou já aos
Editores dos jornais da nossa praça e também aos
“pivôs” de Telejornal que temos por cá. A mania é
tão poderosa que o adjectivo — “alegado” como
sinónimo de “presumível” ou de “suposto” — já
é aplicado com o substantivo “suspeito”, ou seja,
alguém alvo de suspeita ou apontado como autor
de algo. É verdade, Leitor, fique atento e ouvirá
falar, num qualquer Canal da nossa praça — ou
em vários jornais em circulação no País —, de um
“alegado suspeito”, uma infeliz criatura suspeita
de... ser suspeita. Às vezes — muitas vezes! —
estes termos escondem, por trás, outro termo
moçambicano de que «uma mão lava a outra»...
Basta olharmos para o vergonhoso e escandaloso
«Caso das Dívidas Ocultas» a ser julgado na
BO, em Maputo, para ficarmos, minimamente,
esclarecidos...Ou talvez não! Mas, adiante!
A razão da crónica de hoje não pretende falar
mais neste “nojo” que tem estado “a agitar” — e
“a minar” Maputo, o País e o nosso Povo, interna
e externamente, pelo facto de envolver grandes
“figurões” implicados num mega processo de
corrupção, fasificação e roubo...
Mas se a Defesa — sagrada para um Jornalista
Profissional — de presunção de inocência, ainda
nos pode levar a tolerar tal cuidado, que dizer do
alargamento da ignorância quando, perante um
crime violento, se qualificam as pesoas assassinadas
como “alegadas vítimas”?
Ter-se-ão assaltado e esfaqueado a si próprias?
E enquanto se procura o autor do crime — ou dos
corruptos, dos falsificadores e também dos ladrões
— porque se lhe chamam “alegado autor”?
Entendamo-nos: quando a Polícia o procura,
procura “o” autor do crime ou do roubo, porque
o crime ou o roubo não são alegado, aconteceu ou
vieram a acontecer. E só quando o(s) encontra(m)
— encontrando alguém que julga(m) ter praticado
o crime, ou a falsificação ou o roubo — ele(s) se
designa(m) por “alegado(s) autor(es)”, passando
depois, se for o caso, “a acusado(s) do(s) crime(s),
das falsificações ou do(s) roubo(s)” até decisão final
dos Tribunais.
E chegados aqui é oportuno perguntar (e
questionar frontalmente a quem de direito)
“em que pé” acabou por ficar o caso do crime
“encomendado” e perpetuado barbaramente do
malogrado (e saudoso!) Jornalista Moçambicano,
ABEL FAIFE, por exemplo? Evidentemente que as
Autoridades (ditas) Policiais e da Justiça deixaram
por cair no esquecimento este caso em concreto,
como tantos outros crimes, falsificações e roubos
acabarão por cair — ocorridos que foram décadas

atrás — e como o actual e grande Processo
escandaloso do «Caso das Dívidas Ocultas» irá
terminar sem os verdadeiros “Tubarões” serem
condenados... e sairem todos “contentes” em
liberdade...
E tudo isto — repetimos! — porque a “santa”
Justiça, os Tribunais e a Polícia funcionam mal
em Moçambique e a «calpa morre (quase) sempre
solteira»...
Ou melhor — para recordar outro saudoso
colega que foi o jornalista, Carlos Cardoso,
crime atribuído ao filho do então Presidente da
República, Joaquim Chissano — como tendo sido
o seu mandante que, entretanto, faleceu. Carlos
Cardoso dir-nos-ia, a propósito desta “marosca”
— que «esta “cambada” estava “nas tintas” e“a
marimbar” para tudo e para (alguns) “testas de
ferro” poderosos, evitando-se, assim, que a Verdade
e as origens dos factos fossem conhecidas...»

Inquestionável. Mais comentários para quê...?!
São, afinal de contas, casos mediáticos e
vergonhosos como estes, que vêem ensombrando o
nosso País, ao longo dos tempos — sem entrarmos,
sequer, aqui e agora, nas circunstâncias trágicas
e criminosas que ceifaram a vida do Presidente
Samora Moisés Machel e de toda a sua Comitiva
que o acompanhava a bordo do avião, ora abatido...
Até quando é que a Verdade vai permanecer
silenciosa e oculta?
Será que à época, o Sr. Sérgio Vieira teria dito
«a verdade e apenas e só a verdade», aqundo do
seu interrogatório sobre o acidente aéreo?!...
Onde páram as testemunhas de todos aqueles
que nunca chegaram a ser ouvidos e que podiam
— patrioticamente! — prestar declaraçõeso e o
seu contributo, para que fossem apuradas todas as
consequentes responsabilidades e os seus autores
morais severamente punidos?!
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A esquina do sociólogo

O Covid-19 e a ilusão da
fortaleza europeia

Luca Bussotti
Um grito de alarme (finalmente!) se levantou da União Africana. Como também alguns jornais moçambicanos reportaram, a Autoridade da Saúde da União
Africana queixou-se formalmente dos
países ricos do mundo, e particularmente do G7, por estes não terem cumprido
as promessas feitas. Tais países, em Junho, tinham garantido que iam enviar mil
milhões de doses de vacinas para África,
mas até hoje apenas 3,18% da população
africana recebeu a vacinação completa, enquanto os mortos sobem (cerca de
200.000 no continente africano, até hoje)
e os países ricos fazem ouvidos de mercador mesmo diante dos inequívocos posicionamentos da Organização Mundial da
Saúde.
Há, evidentemente, algo de errado nisso tudo, que, por um lado, tem a ver com
a “diplomacia das vacinas”, e, por outro,
provavelmente, com o uso das vacinas
para fazer, sobretudo, da Europa uma fortaleza inalcançável para quem vive fora
deste continente; ou alcançável só mediante meios ilegais, fomentando assim o
tráfico de pessoas desesperadas dispostas
a arriscar suas vidas para chegar no Velho
Continente.
A diplomacia das vacinas é a parte mais
conhecida do problema: como reportado no Financial Times, o custo com que
a União Europeia tem de adquirir agora
as vacinas tem aumentado. A Pfizer exige 19,50 euros por cada vacina, contra
os 15,50 do passado, ao passo que a Moderna vende a sua vacina a 28,50 dólares,
contra os 22,60 do fornecimento anterior
à União Europeia. Uma União Europeia
que não tem escolha, presa entre a necessidade de completar seu esquema vacinal
para toda a população, como países como
Espanha e Portugal no topo desta classificação, havendo imunizando 70% dos
seus residentes, e o facto de ser refém das
principais casas farmacêuticas do continente. Com efeito, as únicas vacinas reconhecidas pela União Europeia são Pfizer-Cominraty, AstraZeneca-Vaxzevria,
Johnson& Johnson-Janssen e Moderna.
Nenhuma outra vacina é reconhecida

pela União Europeia, nem vacinas que
foram feitas fora do território europeu,
tais como a AstraZeneca-Fiocruz, que
tem a mesma eficácia da Astrazeneca-Vaxzevria, mas, sendo produzida em
cooperação entre a sede central em Cambridge com a brasileira Fiocruz, a União
Europeia não a reconhece. Nem se fala de
todas as outras vacinas que a Organização Mundial da Saúde já aprovou, entre
as quais Sinopharm e Coronavac, e que
a União Europeia se obstina a não reconhecer.
Esta falta de reconhecimento está se
expandindo mesmo a vacinas produzidas
nos Estados Unidos. Nas últimas horas, o
governo francês tem tomado a iniciativa
de chamar pessoas que tivessem tomado a

Há, evidentemente, algo
de errado nisso tudo,
que, por um lado, tem a
ver com a “diplomacia
das vacinas”, e, por
outro, provavelmente,
com o uso das vacinas
para fazer, sobretudo,
da Europa uma fortaleza
inalcançável para quem
vive fora deste continente;
ou alcançável só mediante
meios ilegais, fomentando
assim o tráfico de pessoas
desesperadas dispostas
a arriscar suas vidas
para chegar no Velho
Continente.
vacina americana, Janssen, para tomarem
outra dose de vacina RNA-mensageira
(portanto Pfizer ou Moderna), colocando
dúvidas sobre esta vacina monodose importada dos Estados Unidos... Em suma,
mais do que apontar a diplomacia seria
justo falar de guerra das vacinas, que,
como sempre, acaba penalizando os paí-

ses incapazes de produzir vacinas próprias.
A outra face da medalha é a consequência nas pessoas desta política da fortaleza:
existe imensa gente que pretende viajar,
ir estudar, trabalhar ou até fazer turismo
da África para Europa. Entretanto, parece que a actual política vacinal da União
Europeia sirva também para evitar, ou
limitar muito, este indesejado fluxo de
pessoas. Com efeito, com a introdução do
Green Pass (um documento vacinal sem
o qual é praticamente impossível viver
na Europa, pois quase todas as actividades humanas estão condicionadas à posse
dele) quem for vacinado com um imunizante não reconhecido pela União Europeia não vai ter o Green Pass, apesar de
a OMS, mais uma vez, ter lançado apelos
no sentido contrário. Esta guerra das vacinas, pelo menos limitadamente a quem
deveria viajar ou ir viver por um certo período na Europa, poderia resolver-se de
forma muito simples, mas a que, até hoje,
curiosamente ninguém tem pensado: exigir, além do teste negativo antes da partida para Europa, um teste serológico, que
confirme não apenas que a pessoa não
tem Covid, mas o seu nível de imunização.
A fortaleza erguida mediante as políticas vacinais europeias está mostrando
todos os seus limites, acima de tudo éticos, que a própria OMS tem denunciado
pontualmente, e a que a UA finalmente se
associou. Mas é preciso ter muito cuidado: é evidente que a União Europeia está
paulatinamente eliminando as duas vacinas a vector viral, AstraZeneca e Janssen,
para privilegiar Pfizer e Moderna. E parece também provável que, tarde ou cedo,
AstraZeneca e Janssen deixarão de ser
reconhecidas pelas autoridades europeias.
Por isso é que tais vacinas, consideradas
“lixo” dentro da Europa, serão as únicas,
na prática, a alimentar o mecanismo do
COVAX, que destina as vacinas aos países
mais pobres, inclusive os africanos. Salvo,
daqui a alguns meses, descobrir que elas
não serão válidas para entrar em território europeu...Quem viverá verá!
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A encruzilhada e a paliação política
no país
Por: Dionildo Tamale

Antes que o espectro social fizesse sua marcha cultural, houve em Moçambique uma
tentativa do despertar da consciência política,
mas esta fagulha de consciência política não
tardou a ser extinta, e subnutro como marca
social que se pode denominar de analfabetismo político, típico daqueles que controlam
a máquina política, que se opõem auspiciosamente aos princípios que deviam defender
com bravura e uma certa moral, todavia as
razões para isso são simples: é que desde a
constituição da primeira república traçouse uma linha de orientação bastante precisa,
apesar de uma velada impossibilidade de abertura do espécime escolhido. Este, no nosso
entender, dava espaço para uma evolução do
processo social.
Embora houvesse um fechamento do Estado relativamente à iniciativa individual,
este pautava por pressupostos contíguos como
forma de criar uma certa estabilidade que possibilitaria um desenvolvimento supranacional,
criando, ademais, um grau elevado de cidadania.
Com este ensaio pretendo mostrar, de
forma profunda, a influência do poder da
ignorância política e da cidadania no funcionamento e na dinâmica negativa do governo
tendo como implicações na construção de um
Estado fraco.
A pergunta central é esta: como é que a
violência armada de Cabo Delgado foi substituída pelo julgamento das dívidas ocultas.
É quase uma certeza que o grosso dos cidadãos do país padecem da ignorância política
resultante do desinteresse por questões específicas e técnicas inerentes à coisa pública, mas
com bastante impacto na vida dessas mesmas
pessoas, devido à intransigência do processo
com que a esfera política é tratada e a falsa
imagem que os fazedores da política tentam
passar a população, reduzindo a política à
mera competição e malabarismo imoral.
O que, consequentemente, faz com que os
indivíduos banalizem-na. Platão asseverou tão
profeticamente que quem não gosta e não se
interesse por política corre o risco de ser governado por aqueles que gostam e amam a
política, mas também o mesmo Platão ensinou
que a política não é passível de ser exercida
por qualquer um, há todo um processo rigoroso formativo para se ascender à esfera pública.
Contudo a ausência dessa contínua tendência em não formar homens com uma carga

moral bastante elevada abre espaço para
calamidades como a guerra de Cabo delegado, o alargamento do espectro do uso e da intervenção do Estado para lograr ambições alheias ao bem comum, pois a vigilância moral
social e o ideário antropológico da formação
de um homem bom ficaram esquecidos nesta
longa marcha de construção de uma sociedade eticamente exemplar.
Se quisermos ser um pouco coerentes com
nosso cenário, podemos presumir que este
quadro é facilitado pela nossa cumplicidade.
Dado que, embora consigamos ver acções
moralmente condenáveis, um certo medo,
uma certa cobardia nos habita e nos deixa em
estado de inacção, corrompendo o Estado e a
sua função constitucional.
O que se pode notar das explicações que
são dadas pela nossa sociedade e pelas instituições que estão ao serviço do Estado e das
organizações da sociedade civil. Estas são tão
levianas e virulentas, pois não nos permitem
compreender a lacuna profunda do funcionamento da governação institucional e da cidadania moçambicana.
A história reza desde o alvorecer da
condição política que um governo e um povo
que não ousam reflectir em torno dos seus
problemas, de forma célere e pragmática, estará sempre fadada ao fracasso e ao descalabro.
Esta ideia expressa nestes termos é a manifestação de um facto curioso, a crise política
é sumamente a crise de representações identitárias, e um país sem referências, prolonga
extemporaneamente as ausências modelares
para sedimentação do Estado.
Ora, é credo declarado que todos os actores sociais devem participar para a enraização
dessa ideia, mas cabe em especial à academia
propor planos consentâneos à realidade social
envolvente, devido ao seu cunho de contínua
pesquisa e investigação. Se pensarmos, por
exemplo, nos resultados trazidos do cenário
em Cabo Delgado, nota-se a tendência em reduzir as causas e efeitos da guerra apenas aos
polos contrastantes.
Outro facto que ganhou tónica e fragiliza o
Estado é o caso do julgamento das dívidas não
declaradas, que é visto como uma forma de
perseguição política entre as famílias Guebuza
e Nyusi. Este argumento mostra claramente
a nossa incapacidade de lidar e penetrar no
âmago dos problemas de pendor político, pois

a análise pede que se percorra todas as possibilidades de interpretação até se esgotar as
probabilidades.
E o recente áudio que veio ao público da
antiga ministra do Trabalho dá vazão do facto
de que não é somente uma questão de perseguição, mas também de barganha de interesses
como forma de demonstração de que as altas
individualidade do Estado estão envolvidos
em questões sujas e moralmente repudiáveis.
Mas isto pode ser entendido como a intimidação da consciência política da sociedade de
forma simbólica, onde a sociedade se coloca
distante dos problemas e da sua resolução,
sendo por isso que não se desafia mentalidade
revolucionar.
O passado há muito que deixou de constituir uma escola de pensamento que lhes possa
oferecer lições para que coisas do género não
se repitam. O que parece evidente também foi
o que Gramsci disse: “a história é um mestre
com muito a ensinar, mas infelizmente conta
com poucos discípulos”.
A maior preocupação nossa e de forma
sistemática é o facto de que a mente dos
moçambicanos e da comunidade internacional, perante os problemas em que o país está
envolvido, causados pela corrupção no seio
dos habitantes desta parcela do país, e de alguns países vizinhos, está na improdutividade
de soluções e sanções mais exemplares para alguns actos, e isso revela uma cobardia e fraco
pensar.
Com isto pode-se constatar que a soberania
interna e externa do país está numa encruzilhada, criando uma instabilidade sem precedente.
O Estado moçambicano, através do governo em exercício, deu pouca importância a
diversas pesquisas, estudos e as narrativas jornalísticas, da imprensa escrita, radiofónica e
televisiva, nacional e internacional, cujo desiderato era trazer ao de cima as possíveis causas
e razões desta violência armada.
As primeiras explicações desta instabilidade
do país tiveram como justificativa, por parte
dos estudiosos, o boom dos recursos naturais,
a marginalização das populações, a dimensão
religiosa.
O que é um facto é que estas explicações
não deram de modo algum uma resposta plausível, na medida em que não foram suficientes
para explicar o motivo da insurgência ou de
terrorismo em Cabo Delgado.
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Guiné - Conacri suspenso da União Africana
depois do golpe de Estado

N

o quinto de Setembro corrente, as forças especiais da Guiné-Conacri anunciaram, através de
um vídeo que circulou nas redes sociais, terem
capturado o Presidente Alpha Condé e dissolvido
todas as instituições governamentais. Entretanto, recentemente, a União Africana anunciou a suspensão daquele
país da África Ocidental de todas as actividades e órgãos.

Horas depois do golpe
de Estado, a CEDEAO condenou o acto e apelou à libertação imediata de Alpha.
Quem não demorou para impor sanções a Guine-Conacri
foi a União Africana.
“O Conselho de Paz e Segurança (...) decide suspender a República da Guiné de
todas as actividades/órgãos
decisórios da UA”, anunciou
o órgão responsável pela gestão dos conflitos e questões de
segurança no seio da União
Africana através da sua conta
no Twitter.
A União Africana, sediada
em Adis Abeba, pede ainda
ao Conselho de Segurança
das Nações Unidas que aprove o comunicado final da
CEDEAO.
Por sua vez, no dia 08 do
mês em curso, a CEDEAO,

anunciou a suspensão da Guiné-Conacri e o envio de uma
missão diplomática ao país,
mas não pronunciou quaisquer sanções económicas.
A missão, composta por
ministros dos Negócios Estrangeiros de quatro países e
pelo presidente da comissão
da CEDEAO, Jean-Claude
KassiBrou, chegou no dia 10
de Setembro na capital da
Guiné-Conacri.
Recentemente, através de
uma mensagem televisiva, a
junta militar que governa o
país anunciou que deu ordens
ao banco central para que
congelasse as contas bancárias dos ministros que faziam
parte do governo do Presidente deposto, assim como
de outras contas relacionadas
com o executivo de Condé e
instituições públicas.

O auto-denominado Comité Nacional de União e
Desenvolvimento
(CNRD)
justificou a decisão com a
necessidade de preservar os
bens do Estado, segundo o
órgão de comunicação local
Guinée 7. "Qualquer pessoa

que viole (as medidas) será
considerada responsável por
uma infracção e assumirá todas as consequências", disse
o CNRD num comunicado
lido pelo próprio Mamady
Doumbouya.
O congelamento das con-

tas afecta, para além dos ministros e outros altos funcionários da administração Condé,
os programas e projectos promovidos pela presidência e as
instituições administrativas e
comerciais de todos os departamentos governamentais

África do Sul anuncia planos de 'passaporte para
vacinas' e flexibiliza restrições

O

presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou, no domingo, 12 de Setembro, planos para introduzir "passaportes para vacinas" Covid-19, no meio do
cepticismo generalizado em relação à vacina, antes
de uma flexibilização das restrições de movimento
nos próximos dias.

Depois da lentidão no
processo da aquisição de
vacinas e um lançamento
atrasado, o país do continente africano com mais
casos da pandemia da Covid-19 luta contra o estigma e boato no processo da
vacinação.
Na sua comunicação à
nação sul – africana, Ramaphosa enfatizou que uma

população adulta imunizada era a chave para reabrir
totalmente a economia e
evitar uma quarta onda de
infecção.
“Em duas semanas, estaremos fornecendo mais
informações sobre uma
abordagem de 'passaportes
de vacina, que podem ser
usados como evidência de
vacinação para diversos fins

e eventos. Um declínio sustentado nas infecções... nas

últimas semanas permitiria
uma flexibilização das me-

didas de confinamento”,
declarou Ramaphosa.
Segundo o estadista
sul – africano, a prioridade
das autoridades da saúde é
vacinar maior número de
pessoas de modo a evitar
mais variantes da covid-19.
“Nossa tarefa mais urgente
é vacinar nossa população.
os suprimentos de vacina
"não eram mais um obstáculo. Se muitas pessoas não
forem vacinadas... a chance
de novas e mais perigosas
variantes emergirem é muito maior”, alertou.
Refira-se que até Março
do próximo ano a África do
Sul pretende vacinar cerca
de 40 milhões de pessoas.
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Denuncia a Human Rights Watch

Ajuda alimentar em Moçambique trocada por
dinheiro ou sexo

A

Human Rights Watch voltou a denunciar casos
de corrupção e abuso, incluindo sexual, durante distribuições de ajuda alimentar na província de Cabo Delgado, uma zona que vive uma
grave crise humanitária devido aos ataques armados,
que desde Outubro de 2017 semeiam luto e terror. De
acordo com dados da ACLED, actualmente no momento
existem mais de 800.000 pessoas deslocadas.

Duarte Sitoe
Zeina Machado, investigadora da Human Rights Watch,
contou que, em Agosto do ano
corrente, quando viajou para
a Cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, falou
com uma jovem de 23 anos de
idade e esta contou que recebeu uma proposta de um trabalhador de uma organização
responsável pela distribuição
de alimentos para deslocados
naquele ponto do país, que se
resumia na troca de abrigo por
sexo.
Ainda de acordo com a
investigadora da Human Rights Wacth, a mulher recusou
e, com medo de novos episódios de assédio, não se dirigiu

às autoridades locais. "Em vez
disso, ela decidiu ficar na casa
de outro familiar deslocado
em Pemba com outras 38 pessoas", referiu.
Para organizar os procedimentos da ajuda humanitária,
as autoridades locais primeiro
elaboram uma lista das pessoas que se encontram nos
centros estabelecidos para os
deslocados.
“A pessoa deve se registar
para ter direito à distribuição de produtos alimentares.
Farinha, óleo, arroz e outros
produtos fornecidos por organizações internacionais e
distribuídos por funcionários
locais na província de Cabo

Delgado. Mas nem sempre
tudo sai como planeado”, relatou Zeina Machado, para
depois denunciar que os trabalhadores humanitários abusam
das suas posições de influência
para exigir favores sexuais ou
dinheiro de certas mulheres
em troca de ajuda. “É muito difundido, é uma prática
comum”
Machado lembrou-se do

estudo publicado pelo Centro
de Integridade Pública que
revelou que os trabalhadores
humanitários vendiam produtos alimentares aos deslocadas
e, se não tivessem dinheiro,
ofereciam-se para fazer sexo.
Zeina Machado lembra
que “a situação não é nova, em
2019, sobreviventes do Ciclone Idai foram forçados a fazer
sexo com líderes comunitários

em troca de comida”. Entretanto, nenhuma investigação
foi realizada pelas autoridades
para pôr fim a esses abusos e
punir os agressores.
“Com a impunidade que
persiste, mulheres vulneráveis
são novamente perseguidas e
algumas vezes preferem ficar
sem ajuda para não ter que suportar essa violência”.
Por outro lado, a investigadora daquela Organização
Não Governamental pediu
ao governo para investigar de
modo a responsabilizar os que
se aproveitam do sofrimento
alheio para saciar os seus desejos carnais.
“A Human Rights Watch
desconhece qualquer compromisso público ou acções tomadas pelo governo moçambicano para investigar ou punir os
responsáveis por tais abusos.
As autoridades moçambicanas
devem investigar e processar
adequadamente aqueles que
utilizam as suas posições de poder para cometer estes crimes”
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Depois de Kamal Badrú

Edmundo Matesso entra na corrida à presidência da
FMA com apoio da “Menina de Ouro

O

atletismo moçambicano está longe dos seus
tempos de glória. Depois da retirada da Maria de Lurdes Mutola, o país tem tentado,
sem sucesso, voltar ao pódio das grandes
competições internacionais. No próximo dia 18 de Setembro corrente será conhecido o homem que vai dirigir os destinos do atletismo nos próximos quatro anos.
Edmundo Matesso, um homem ligado ao atletismo
como praticante amador e como dirigente, formalizou,
na última sexta-feira, lado a lado com a “menina de
ouro” a sua candidatura ao trono da Federação Moçambicana de Atletismo (FMA), onde irá ter como opositor,
Kamal Badrú. Em caso do triunfo no escrutínio, tem a
árdua missão de ressuscitar o atletismo.

Duarte Sitoe
Num primeiro momento,
Lurdes Mutola, a maior referência desportiva do país,
mostrou-se disponível para devolver o atletismo aos tempos
de glória. Entretanto, quando
tudo indicava que seria a concorrente de Kamal Badrú, a
menina de ouro decidiu retirar-se da corrida.
Mas porque não está satisfeita com o estado das coisas,
decidiu apoiar a candidatura
Edmundo Matesso, um amante do desporto e do atletismo
há bastante tempo, que durante muito tempo foi responsável
pelas léguas da Petromoc em
todo país.
No seu currículo no atletismo conta a sua passagem pela
Associação do atletismo da
Cidade de Maputo, onde fez
parte do elenco presidido por

Acácio Jaime, já falecido, antes
de abraçar projectos empresariais. Mas, mais tarde, voltaria
ao atletismo para assumir a
pasta de vice-presidente para
a área de marketing no actual

elenco.
“Conto com o apoio da
Lurdes Mutola. A figura dela
diz tudo e trago para este
elenco outras valias como a
contribuição de Sarifa Magid.
Ela é membro honorária para
a Confederação Africana de
Atletismo e trago outras valências ao atletismo. Vamos pautar por uma gestão criteriosa
e inclusiva. Todos os amantes
da modalidade do Rovuma ao
Maputo, as associações vão ter
voz activa na nossa gestão para
que haja uma comunhão de
ideias”, declarou Matesso, em
entrevista ao canal desportivo
da Rádio Moçambique.
Edmundo Matesso reconhece que o elenco de Fernando Manhenje podia ter feito
mais do que fez nos últimos
quatros anos. “Não gosto de

falar de nomes das pessoas,
mas as pessoas que suportam
a minha candidatura sentem
que há mais que esse elenco
devia ter feito. Isso é uma prova de estafeta, o testemunho

vai passando de elenco para
elenco e há que valorizar o
trabalho que foi feito e corrigir
o que não foi bem feito. Dizer
que foi feito tudo bem, estaria
a faltar com a verdade para os
amantes e praticantes do desporto. As coisas devem mudar.
“Nós temos um levantamento exaustivo da situação
real de cada associação, já temos algumas inquietações das
associações, a exemplo da pista
de Inhambane e de outras províncias. Em alguns casos, o que
vai acontecer é essa interacção
entre a federação e as associações, para que aquelas questões já conhecidas que não
encontraram respostas no passado sejam resolvidas. Vamos
analisar caso a caso, o que é
necessário para cada uma das
províncias e em que condições
trabalham”, assegurou
Em caso de vitória no escrutínio, Matesso promete que
estará sempre de portas abertas para implementar as ideias
do seu principal concorrente.
“Somos todos moçambicanos,
temos o privilégio de viver
num país onde a democracia
é um facto e não podemos nos
olhar como se fôssemos inimigos. Cada um tem suas virtu-

des, ninguém de nós é perfeito,
admitindo que vou ganhar as
eleições e havendo aproximação da outra parte, queremos
que tenhamos produto de qualidade. Queremos que mais
pessoas pratiquem a modalidade para que no futuro possamos ter atletas a trazer alegria
para o povo moçambicano”.
Kamal Badrú promete
dinamizar o atletismo
Kamal Badrú foi o primeiro a assumir a candidatura ao cargo de presidente
da Federação Moçambicana
de Atletismo. O homem que
desempenhou o cargo de
secretário-geral no elenco da
Shafee pretende dinamizar o
atletismo, apostando na massificação através da formação de
treinadores.
Para Badrú, a escola deve
ser o viveiro para a descoberta
dos novos talentos do atletismo
moçambicano, por isso, vai
trabalhar em constante coordenação com as instituições de
ensino do Rovuma ao Maputo
e do Zumbo ao Índico.
Além da formação, por sinal componente indispensável
para o sucesso de todas as mo-

dalidades desportivas, Badrú
tem no seu manifesto projectos

Conto com o
apoio da Lurdes
Mutola. A figura
dela diz tudo e trago
para este elenco
outras valias como
a contribuição de
Sarifa Magid. Ela é
membro honorária
para a Confederação
Africana de
Atletismo e trago
outras valências ao
atletismo. Vamos
pautar por uma
gestão criteriosa
e inclusiva. Todos
os amantes da
modalidade do
Rovuma ao Maputo,
as associações
vão ter voz activa
na nossa gestão
para que haja uma
comunhão de ideias.
que vão alavancar o atletismo
moçambicano nos próximos
quatro anos.
Continua na pag 25
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Na celebração do dia da Cidade de Maputo

Esperados mais de 1.750 atletas na segunda edição da
corrida virtual FNB Maputo 10K

O

FNB celebra o "Dia da Cidade de Maputo"
proporcionando a tão esperada corrida FNB
MAPUTO 10K, que terá lugar na quarta-feira, 10 de Novembro de 2021. À semelhança
do ano passado, a prova irá decorrer em um formato
virtual para acomodar as medidas de distanciamento
físico, em cumprimento do protocolo sanitário de prevenção contra a pandemia da Covid-19.

Durante a corrida, os atletas serão convidados a completar um percurso de 10km à sua
escolha, no período das 05h00
às 19h00 horas. A organização do evento disponibilizará
a aplicação “FNB MAPUTO
10K RUN Tracking app” na
Google Play ou na Apple App
Store (mais perto da data do
evento), para que os participantes possam baixar, registar-se e acompanhar todo o seu
desempenho e dos seus amigos
no dia do evento.
Os resultados finais serão
disponibilizados na App e no
Website oficial do evento. Após
o evento, todos os finalistas receberão um certificado digital.
“Inserido nas comemorações do 134º aniversário da
Cidade de Maputo, com este
evento, queremos reforçar a
cultura e prática da actividade desportiva de forma mais

abrangente, para promover
a saúde e o bem-estar gerais.
O formato virtual traz um diferencial, na medida em que
permite que todos, do Rovuma
ao Maputo, independentemente da localização geográfica,
possam participar na corrida,
garantindo também o cumprimento das regras de distanciamento físico”, afirmou
Edmundo Ribeiro Roque, Vereador de Educação e Desporto no Conselho Municipal de
Maputo.
“A realização de actividades
no formato virtual tornou-se
prática comum nas organizações que se ajustaram à nova
realidade. Apesar de ainda não
podermos correr todos juntos, como aconteceu em 2019,
no ano passado já foi possível
trazer a corrida FNB Maputo
10K num formato diferente, o
virtual. Portanto, é com mui-

to orgulho que trazemos novamente este evento icónico,
onde os participantes poderão
correr a partir de qualquer lugar, ao seu ritmo, escolhendo
a sua rota preferida e juntos,
virtualmente, celebrarmos o
Dia da Cidade de Maputo”,
disse Peter Blenkinsop, administrador executivo do FNB
Moçambique.
"A Corrida Virtual FNB
MAPUTO 10K fez história
em 2020, como a primeira edição oficial a ser acolhida em

Moçambique neste formato
virtual", disse Michael Meyer,
director executivo da Stillwater
Sports.
"A beleza de uma corrida virtual reside no facto de
permitir que participantes de
todas as camadas sociais se
reúnam (virtualmente), num
espírito de camaradagem, orgulho e celebração. Estamos
ansiosos em voltar a fazer parte
deste evento muito especial, em
homenagem ao Dia da Cidade
de Maputo", ajuntou.

Espera-se a participação
de cerca de 1.750 atletas, entre
nacionais e internacionais. As
inscrições serão ao custo simbólico de 60 meticais e podem
ser efectuadas online através
do website www.maputo10k.
com, até ao dia 1 de Novembro ou até esgotar o número
de entradas. A inscrição é dada
como confirmada após o pagamento do valor, dando acesso
a umkitcomposto por vários
itens, que deverá ser levantado
antes do evento.

Continuação da pag 24

Compromisso com patrocinadores tirou Mutola da corrida
Lurdes Mutola, por ser
uma atleta que conhece a
modalidade, era um nome
que reunia consenso entre
os amantes do desporto em
Moçambique para dirigir a
Federação Moçambicana de
Atletismo. Entretanto, a menina de ouro recuou na decisão de resgatar a modalidade
na qual se notabilizou a nível
internacional.
Mutola não será mais
candidata, mas reforçou a lista de Edmundo Matesso, sendo que vai estar no gabinete
de marketing caso a lista de
Matesso seja a mais votada
nas eleições do próximo dia
18 do Setembro. A melhor

atleta moçambicana de todos
os tempos explicou que foram os compromissos com os
patrocinadores que a tiraram
da corrida para a presidência
da Federação Moçambicana
de Atletismo.
“Não desisti, tive um problema. Tenho outros contratos que não me permitem
entrar nessa corrida de presidente da Federação. Então,
achei melhor me juntar ao
Matesso e trabalhar com ele
para o bem do nosso atletismo. Havia luz verde, mas
disseram que só podem dar
resposta depois dos jogos, estava motivada, havia escrito
o meu manifesto, o elenco e

já tinha muitas promessas,
mas depois dos JO recebi um
e-mail a condenar este acto, e
não podia fazer nada. Assim
estarei de fora a apoiar o Matesso e trabalhar com ele.

Sobre as razões que me
levaram a abraçar o projecto de Edmundo Matesso ao
invés do elaborado por Kamal Badrú, Maria de Lurdes
Mutola não quis entrar em

detalhes.
“Colaboramos no manifesto, estou disposta a trabalhar com ele, há muita coisa
que posso fazer mas não posso aqui dizer. O nosso atletismo está muito em baixo
e precisa de ser levantado.
Acho que depois da vitória,
depois de três anos, o trabalho vai falar em si, o mais
importante é fazer um plano
de trabalho e desenvolvimento. Nós temos que melhorar
a nossa casa, a FMA, que
não está em condições, não
temos transporte na FMA e
queremos que as associações
também consigam organizar
campeonatos”.
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“Nó da Gaveta” entra para os seus últimos dez
dias de submissão de candidaturas

O

Prémio Literário Nó da Gaveta, aberto no dia
18 de Agosto, apenas sobrou com 10 dias para
a submissão de candidaturas, a contar desde
sexta-feira (10). O concurso que decorre até
ao dia 20 pretende receber contos infanto-juvenis de autores sem livro publicado de moçambicanos e residentes
em Moçambique.

Entre Aspas
A iniciativa da Associação
Cultural Nkaringanarte, em parceria com a Kuvaninga cartão
d’arte já recebeu um número
considerável de textos, de autores
de todas idades, representando
vários pontos do país. Ainda assim, a organização apela que os
que ainda não se inscreveram o
façam o mais rápido possível,
sem o prejuízo de deixar para o
último dia
O concurso pretende distinguir três trabalhos inéditos de
ficção, sendo um no sul (Maputo, Gaza e Inhambane), outro
no centro (Manica, Sofala, Tete

e Zambézia) e outro ainda no
norte (Nampula, Niassa e Cabo
Delgado). As três obras premiadas, representando uma região
do país cada, serão editadas pela
Kuvaninga 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 a concurso deve ter, no mínimo, 5 páginas em A4 e máximo de 20,
respeitando a fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1.5 e enviado unicamente para o correio

nodagaveta@gmail.com.
Os textos que não pertençam ao modo narrativo infanto-juvenil serão desclassificados. Na
apreciação dos textos apresentados, serão tidos em conta critérios
como criatividade e inovação;
qualidade literária; correcção
linguística; coerência e coesão
discursiva.
O vencedor do concurso será,
obviamente, o participante que

obtiver a melhor média nas pontuações atribuídas pelos membros do júri.
A Associação Cultural Nkaringanarte fica detentora dos
trabalhos premiados, cujos autores cedem, a título gratuito, os
respectivos direitos de utilização
e, consequentemente, autorizam,
em regime de exclusividade, a
Nkaringanarte, a publicar em língua portuguesa, divulgar, utilizar,

explorar e editar por conta própria a referida obra em primeira
edição que terá uma tiragem 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 províncias de Maputo – Cidade, Sofala
e Nampula, de acordo com a região do autor que será convidado
para uma conversa sobre a obra
durante as actividades.
Este projecto conta com o
financiamento do PROCULTURA – Promoção do emprego nas actividade geradoras de
rendimento no sector cultural,
nos PALOP e em Timor-Leste,
financiado pela União Europeia,
co-financiado e gerido pelo Camões I.P, e co-financiado pela
Fundação Calouste Gulbenkian,
e pretende premiar e publicar
três obras autênticas no universo
da literatura infanto-juvenil.

“Duas mulheres, uma luta” homenageia Noémia de Sousa e
Maria Remédios Del Valle

A

Associação dos Escritores Moçambicanos, a Vice-Versa Ideias com o apoio da Embaixada da
Argentina em Maputo e do Ministério do Género, Criança e Acção Social realizam o concurso
Literário “Duas Mulheres, uma Luta”.

Entre Aspas

Trata-se de um certame em
homenagem à poetisa moçambicana Noémia de Sousa e Maria
Remédios Del Valle, escritora
afrodescendente considerada a
mãe da pátria argentina.
De acordo com o comunicado, esta iniciativa abrange jovens
estudantes dos níveis secundários
e universitário, dos 15 aos 25
anos de idade, de qualquer parte
do território nacional.
Através do exemplo inspirador das homenageadas, pretende-se reflectir sobre a necessidade de alcançar uma posição
de igualdade para a mulher nas

nossas sociedades.
“O concurso também busca
incentivar os jovens a exporem
a sua criatividade sobre o importante papel da mulher”, destaca
o comunicado em posse da Entre
Aspas, enquanto realça que os
“os vinte melhores poemas seleccionados serão publicados em
livro a ser distribuído pelas bibliotecas moçambicanas”.
O director Nacional Adjunto do Género do Ministério do
Género, Criança e Acção Social,
Sansão Buquê, destaca a importância de os concorrentes se
inspirarem nos valores de uma

sociedade livre da violência de
género ao escrever os seus poemas, sendo assim que os jovens,
através da poesia, poderão ser a
voz da consciencialização para o
fim da violência e o alcance do
tratamento igual entre homens e
mulheres.
O Concurso Literário “Duas
mulheres, uma luta” tem como
presidente do júri, a célebre escritora Paulina Chiziane, mulher de referência na literatura
não só de Moçambique como de
todo o continente africano e da
lusofonia.
Noémia de Sousa nasceu a 20
de Setembro de 1926. Foi uma
poetisa, tradutora, jornalista e
militante política moçambicana.
É considerada a “mãe dos poetas
moçambicanos”.
Em 2001, a Associação dos
Escritores Moçambicanos publicou o livro “Sangue Negro”

que reúne a poesia de Noémia
de Sousa escrita em 1949 e 1951.
Faleceu a 4 de Dezembro de
2002, com 76 anos de idade.
Maria Del Valle, nascida
em 1766, exerceu trabalhos de
enfermagem para ajudar aqueles que defenderam a cidade de
Buenos Aires durante a segunda

invasão inglesa, em 1807. Morreu a 8 de Novembro de 1847.
Por isso, em sua memória, nessa data, é comemorado o “Dia
Nacional dos Afro-argentinos e
da cultura Afro”, estabelecendo-se como o primeiro reconhecimento legislativo nacional de
afrodescendentes.
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Artes plásticas

Edmundo cruz: um pintor de talento

N

um texto de 1913, Fernando Pessoa, a pretexto de uma exposição de caricaturas de Almada Negreiros, estabelecia três níveis de mérito
dos Artistas: o mais alto é o Génio, depois o
Talento, e, finalmente, o mero Habilidoso. É natural que,
quanto mais se desce nesta Escala, mais representantes
se encontrem.

Por Afonso Almeida Brandão
Conheci (e conheço) muitos
habilidosos. No momento em
que escrevo esta breve introdução
a propósito de Mestre Edmundo
Cruz, Artista que mereceu a
nossa atenção desta semana, em
termos de análise e merecido destaque, apenas me quero lembrar
dos que recusaram as facilidades
que a habilidade encontra junto
do público, e passaram a ter um
comportamento que, mais demoradamente, lhes permitiu tomar presente o seu projecto mais
profundo. Os que se encantaram
com os elogios que a habilidade
sempre provoca no público inculto, ao nível do público inculto
permaneceram. Mas o exercício
dos habilidosos e do seu público
quer impor os seus critérios. E no
jogo do empurra-empurra, reduz
tudo aos limitadíssimos meios de
aferir habilidades.
Isto parece não ter grande
importância, quando se trata
de encarar meia dúzia de casos;
mas é insuportável, quando se
atravessa os espaços onde centena, se não milhares de habilidosos que proliferam na nossa ac-

tual pintura exigem do crítico a
consideração que só é devida aos
Artistas que estão acima desse
nível. Repare-se que eu não digo
que são mais do que habilidosos,
mas que estão acima. É inútil falar da habilidade de quem tem
talento; e, ainda mais, de quem
tem Génio.
Não direi que estamos perante um Artista de Génio. Falo, naturalmente, de Edmundo Cruz e
da sua Obra pictórica. Mas
afirmo, categoricamente, que
estamos perante um pintor de
talento que importará continuar
a divulgar e a realçar, além de
acarinhar e incentivar, não obstante tratar-se de um Artista que
tem estado ultimamente arredio
do grande público e da regularidade de exposições individuais
de pintura por razões de idade.
Há vários anos que acompanho, a par-e-passo, o percurso
artístico e extraordinário de Edmundo Cruz. E sobre ele admito ter escrito já vários textos
de análise, algumas entrevistas
e outras tantas notícias sobre os
seus Eventos. O Documentário

Filmado que foi feito sobre a
sua Vida e Obra, em 2008, integrado nas Colecções ARTE,
com o título «Edmundo Cruz:
Da Quietude Para a Quietude»,
em DVD/VHS, com a duração de 60 minutos, através das
Produções Anifa Tajú/SENSO
— e que teve a minha coordenação directa relativamente à
autoria dos textos — foi, provavelmente, o mais significativo
trabalho realizado sobre a Obra
de Edmundo Cruz que algum
dia foi feita até hoje. Vive na
localidade do Banzão, nos arredores de Sintra, desde 1978

Para além do Artista de
Eleição que é, sempre o considerei um Amigo sincero e dedicado, um pintor de feição Impressionista imaginativo, criador,
de técnica segura e equilibrada,
desenho rigoroso, homem dominador, agressivo, astuto, perspicaz, observador, algo individualista, subtil e pessoa que gosta dos
lugares cheios de mistério e secretismo —, o que deu para deduzir em virtude das responsabilidades inteligentes que sempre se
desenvolveu ao longo das nossas
conversas e convívio salutar.
Edmundo Cruz nasceu em

Lisboa, no dia 29 de Fevereiro de
1929. Trás consigo um «curriculum» invejável, feito de vivências
nos quatro cantos do Mundo
por onde andou, viveu e realizou exposições de pintura. Está
representado em centenas de
Colecções Privadas e Institucionais nas principais Capitais Europeias, além de ter Obra sua em
alguns Museus nos EUA, Japão e
África do Sul, onde viveu alguns
anos na década de 60.
Detentor de importantes
Prémios e Medalhas de Ouro, a
cotação média da Obra de Edmundo Cruz oscila actualmente
entre os 1.500 e os 100 Mil Euros para trabalhos em Pequeno,
Médio e Grande Formato. Estamos diante de um Pintor que vai
ficar na História da Arte Portuguesa da Segunda Metade do
Séc. XX e também na Primeira
Metade do Séc, XXI, além de
assegurar o seu nome e Obra
nos anais das correntes Impressionista e Naturalista da Pintura,
a par de nomes como Fortunato
Anjos, Silva Lino, Pedro Olayo
(filho), João Mário, Real Bordalo,
Jesus Guido, Manuel Gregório
Pereira, Ramiro Relvas, António
Joaquim, Isabel Silva, Lucília
de Brito, Carlos Alberto Santos,
ADJUTO, Alberto José, Mota
Urgeiro, Maria Helena Leite,
Falcão Trigoso, António Ramalho ou António Carneiro, pintores da 2ª Metade do Séc. XIX,
a título de exemplo.

Classic Nova promove almoço solidário no Orfanato
Dom Orione

A

dupla Classic Nova está a organizar um almoço
solidário para crianças desfavorecidas. O evento
marcado para dia 25 de Setembro, no Orfanato
Dom Orione, vai contar com a participação especial dos artistas Lukie, El Francês, Dom Kevin, Dy Zunguene, Ayza Langa e Os Próprios e pretende beneficiar todas
crianças que residem naquele orfanato.
Para o efeito, o grupo composto pela dupla The Visow
Beatz e Palivio The Visow está a
juntar bens não perecíveis para o
evento, nomeadamente, alimentos, roupa e valores monetários,
através de uma campanha que
decorre já há semanas nas suas
redes sociais.
Contactado pela Entre Aspas,
Palívio The Visow revelou que
esta é a primeira vez em que o
grupo aventura-se pelo universo
da solidariedade, sendo que sempre apostaram e se destacaram

na curadoria de eventos voltados
ao entretenimento.
A escolha do orfanato não foi
por acaso, deveu-se, sobretudo,
à visita do artista Palivio The
Visow naquele centro aquando
da sua ida ao dentista. “Eu ia a
uma consulta no dentista e eu vi
aquelas crianças ali e isso, de alguma forma, tocou o meu coração”, disse Palívio à redação da
Entre Aspas.
Sensibilizado pela situação, a
The Visow, juntamente com seus
parceiros, decidiu angariar fun-

dos para ajudar as crianças.
Embora o processo de angariação de fundos esteja a ser lento,
a Classic Nova não pretende retroceder da sua iniciativa, pois “o
importante mesmo para nós é
termos alguma coisa que seja de

coração para oferecer”, salienta
Palivio.
A The Visow aproveitou a
conversa com a redacção da plataforma, Entre Aspas, para anunciar a data do lançamento de
uma nova música intitulada “Pil-

ha usada” que está marcado para
o dia 3 de Outubro. A mesma estará disponível em todas as plataformas digitais e pode ser encontrada no álbum “íntimos” e conta
com a participação especial da
cantora moçambicana Mimae.
A música estará acompanhada
por um vídeo, que ainda não tem
data de lançamento.
Trata-se de uma iniciativa da
Classic Nova, grupo musical pertencente à produtora The Visow,
autores de músicas de sucesso
como “Estava no limão” e “Mais
um pouco”. E foi através desta
mesma produtora que se evidenciaram artistas como Tamyres
Moiane, Melony,entre outros.
Em 2021, a Classic Nova
lançou o seu álbum intitulado
“Íntimos”, que possui músicas
de sucesso como “Mira”, “Pilha
usada”, e “Palavras”.

60 Meticais

E

IDÊNCIAS
ÚLTIMA HORA

Oposição à selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado

AT aponta inconsistências e contradições nas
alegações da APIBA

O

governo, através do Diploma número
64/2021, de 21 de Julho, aprovou o Novo
Regulamento de Selagem de Bebidas
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado. Quem
não vê com bons olhos esta nova medida
que visa aumentar as receitas do Estado e proteger o
mercado são os produtores de cerveja que operam no
país. Recentemente, a Confederação das Associações
Económicas de Moçambique (CTA) e os produtores
da cerveja instaram o Executivo a, ao invés de sufocar
a indústria nacional, criar medidas para estimular
e acarinhar os operadores económicos. Entretanto,
a
Autoridade
Tributária
defende-se
apontando
inconsistências e algumas contradições.

Evidências
O processo de selagem de Produtos do tabaco Manufacturado,
Vinhos e Bebidas Espirituosas e
Cervejas e RTDs vem sendo ensaiado desde 2016, altura em que
foi divulgado um calendário com as
três fases de implementação.
Tal como os representantes das
outras indústrias, os da cervejeira
foram consultados e argumentaram
que em face das especificidades das
cervejas, tanto no processo produtivo como nas condições da sua
conservação, haveria vantagens em
estabelecer um grupo de trabalho
que se ocupasse das peculiaridades deste produto no processo de
selagem.
Esta proposta foi acolhida de
forma unânime por todos os intervenientes, e assim foi constituído
um grupo específico que se ocuparia da selagem das cervejas e RTDs.
Após um entendimento com as
cervejeiras, a introdução da selagem das cervejas foi marcada para

Novembro de 2017, mas houve
sucessivos adiamentos e o governo
decidiu agora fazer cumprir o seu
poder.
No entanto, a Associação dos
Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas (APIBA) entende que
obrigatoriedade da selagem surge
numa altura em que as empresas estão a registar prejuízos mês pôs mês
devido à pandemia da Covid-19.
Mas esta alegação não convence a Autoridade Tributária que
denuncia uma série de manobras
dilatórias dos players da indústria
cervejeira para atrasarem o processo, depois de todas adaptações feitas
para a acomodar as suas exigências.
Um relatório interceptado pelo
Evidências apresenta uma cronologia das Justificações apresentadas
pela APIBA, em representação da
Indústria de Cervejas contra a selagem das Cervejas.
Tudo começa em 2016, quando
a Cervejas de Moçambique solicita

um diferimento de 12 meses para
o início da selagem de cervejas e
RTDs (bebidas prontas a consumir)
para criarem as condições técnicas
para a selagem das cervejas.
Quando o período para o arranque da selagem de cervejas estava para iniciar, são colocados argumentos contra o uso do selo físico e
a Heineken, em nome da indústria
de cervejas, propõe à AT a solução
digital em substituição do selo físico.
Em Março de 2018, as Cervejeiras voltaram atrás e argumentam
que o custo da selagem digital, que
elas mesmas haviam defendido, implicaria um investimento de EUR
5 milhões, o que tornaria o processo, económica e financeiramente
inviável.

Por seu turno, AT propõe a testagem da solução de selagem digital, entretanto, enquanto decorria
a testagem, a APIBA lançou um estudo encomendado pela AB Inbev
à empresa de consultoria Euromonitor. Contrariamente ao que o título do relatório do estudo “Análise
de Mercado Sobre Álcool Ilegal na
África Subsaariana” sugere, as conclusões principais do estudo não são
sobre a África Subsaariana, mas sobre Moçambique.
“O relatório sublinha a existência de níveis elevados de contrabando e evasão fiscal nos vinhos e
bebidas espirituosas e apresenta a
evasão fiscal ao nível das cervejas
como representando a ínfima percentagem de apenas 1%. Na ver-

dade, a cobertura do estudo não
abrange a África Subsaariana como
o título indica, nem os sete países da
África, América Latina e República
Checa. Centra-se somente em Moçambique, para concluir que a percentagem de contrabando de cervejas no país era ínfima e não justifica
a selagem das cervejas”, denuncia a
AT.
Mesmo assim, segundo a AT, o
relatório final de testagem efectuada
nas seis fábricas prova a funcionalidade da selagem digital, confirma
a inexistência de incompatibilidade
de sistemas, bem como de supostos
efeitos na redução de velocidade. O
relatório foi inclusive assinado pelas
partes.
Curiosamente, nas suas reiteradas alegações contra a selagem das
cervejas, tanto a CDM como a APIBA nunca se referiram aos resultados do referido estudo. Antes pelo
contrário, segundo a AT, a APIBA
intensificou campanhas mediatizadas contra a selagem de cervejas, visando pressionar o governo a recuar
da decisão da selagem.
“Em 2020, APIBA publica suplementos especiais sobre o assunto
em, pelo menos, dois jornais hebdomadários da praça. Os suplementos
fazem eco aos estudos da Euromonitor e do CIP, expõem o conteúdo
do parecer da CTA submetido ao
Ministro da Economia e Finanças,
tudo num esforço propositado para
angariar o apoio do público sobre
as alegadas desvantagens da selagem das cervejas”, denuncia a AT,
acusando a CDM/APIBA/CTA de
usarem cifras que se contradizem
entre si.
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