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“É um bocado surpreendente e não compreendo por que é que veio o Ruanda …”
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“… Mas posso ter relações com o diabo em nome do interesse nacional”  
99% dos jovens terroristas não estão conscientes de que trata-se de uma guerra comercial
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Esposa jura de pés juntos que esteve com Nhongo até às 8:30 da manhã
Desmontada narrativa oficial e novos dados indiciam traição na Junta Militar

Só são permitidas marchas a moda Correia do Norte

Para a OJM saudar Filipe Nyusi não 
há Covid-19

Alerta de Jacinto Veloso, membro do Conselho de Defesa e Segurança 
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Reprimir 
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O general na reserva, Jacinto Veloso, 
antigo ministro da Segurança (serviços 
secretos) no governo de Samora Machel, 
abriu-nos as portas da sua casa, na 
semana passada, para, numa conversa 

de uma hora, analisar com cérebro de um profissional 
de inteligência, o julgamento das dívidas ocultas, a 
resposta à insurgência e a juventude, conversa que foi 
confluir na corrupção, a origem dos vários males da 
actualidade moçambicana. O general, que é também 
membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, 
fez saber que a intervenção externa para dar resposta ao 
conflito de Cabo Delgado não só dividiu a Frelimo, como 
também o próprio Conselho de Defesa e Segurança. 
Aliás, até hoje, diz que não sabe o porquê do Ruanda, 
mas acha que “é bom desde que se defenda o interesse 
nacional e não se crie outro tipo de problemas” e 
sublinha que “eu posso ter relações com o diabo desde 
que eu saiba que nesta relação estou a defender meu 
interesse”. Nas suas respostas, Veloso é cauteloso e 
algumas questões deixa em aberto, desafiando-nos a 
encontrar nossas respostas. Do resto, só os excertos 
mais relevantes foram transcritos, numa conversa em 
que nem todos os assuntos deviam ser abordados.

O General é um ho-
mem que entende do 
funcionamento dos 
serviços secretos e, 
actualmente, está em 
curso um julgamento 

que supostamente ex-
põe o funcionamento 
dos nossos serviços de 

informação e seguran-
ça do Estado. Concor-
da com quem acha que 
estão a ser expostos se-
gredos do Estado?

- A percepção neste caso 

é que o Ministério Público 
e o Tribunal estão a fazer 
o seu trabalho. Não têm 
estado preocupados se é 

“Reprimir manifestações é adiar um problema”
“É um bocado surpreendente e não compreendo por que é que veio o Ruanda …”
99 % dos jovens terroristas não estão conscientes de tratar-se de uma guerra comercial
“Infelizmente, a corrupção na justiça também existe”
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“Posso ter relações com o diabo em defesa do 
meu interesse”

Continua na pag  03

Relações entre Ruanda e Moçambique na lente do embondeiro da secreta, Jacinto Veloso.

O que normalmente os 
serviços de segurança protegem 
mais são as actividades secretas, 
porque são fundamentais, já 
que são usadas para obter 
informação do perfil de pessoas, 
empresas ou países. Para o caso 
de Moçambique, proteger-se 
dessas acções secretas também 
tem que desenvolver uma 
actividade defensiva. Todas as 
embaixadas têm alguém lá que 
não aparece no cronograma, 
mas que é dos serviços secretos.

Nelson Mucandze
problema do segredo do 
Estado, porque a segurança 
tem muitas facetas, e outras 
facetas são públicas, por 
exemplo a protecção dos 
responsáveis, das reparti-
ções públicas e outros.

O que normalmente os 
serviços de segurança prote-
gem mais são as actividades 
secretas, porque são funda-
mentais, já que são usadas 
para obter informação do 
perfil de pessoas, empresas 
ou países. Para o caso de 
Moçambique, proteger-se 
dessas acções secretas tam-
bém tem que desenvolver 
uma actividade defensiva. 
Todas as embaixadas têm 
alguém lá que não aparece 
no cronograma, mas que é 
dos serviços secretos.

Os serviços secretos são 
para poder ter, por meios 
não públicos, informações 
do interesse do Estado da-
quele país. E nós temos que 
tomar nossas medidas para 
nos proteger. Por um lado, 
proteger os segredos do Es-
tado com confidencialidade 
que interessa proteger e, 

por outro lado, desenvolver 
os serviços secretos para ir 
procurando informações 
que o Estado moçambicano 
precisa noutros lugares.

Por vezes, a expressão 
serviços secretos pode não 
ter nada de secreto, eu par-
ticipei em algumas visitas 
do Presidente da República 
à Inglaterra e EUA, e em 
algumas dessas visitas fui 
no grupo de avanço. Mas, 
por detrás de protecção fí-
sica, existe todo um serviço 
secreto de informação, por 
exemplo se o Presidente da 
República ou uma alta in-
dividualidade visita um país 
tem que ver se existe uma 
ameaça e identificar esses 
grupos hostis. Usam-se os 
meios físicos, públicos e se-
cretos para se ter um certo 
controlo.

Neste caso, o Ministério 
Público e o Tribunal estão 
a fazer o seu trabalho para 
saber o que é que se passou, 
e quem está a ser interro-
gado é que pode eventual-
mente tentar proteger as 
informações que, tornan-

do-se públicas, podem cau-
sar prejuízo ao Estado.

Está a dizer que é 
responsabilidade da 
pessoa peneirar infor-
mações, e não dos ór-
gãos?

- Sim. Agora, isso em 
público. Não estou a acom-
panhar o julgamento no 
detalhe, mas algumas afir-
mações dão-me impressão, 
sobretudo nesse Rosário 
que evoca o Presidente de 
vez em quando, de não 
ser verdade. Mas de qual-
quer maneira, para efeitos 
de contribuição de prova e 
termos conhecimento dos 
factos, o próprio sistema, 
estamos a falar da polícia 
ou de SISE, pode ser soli-
citado por um mecanismo 
ou pelo Presidente da Re-
pública, para tentar saber 
efectivamente o que acon-
teceu, também de uma ma-
neira confidencial. Agora, 
se pode isso transmitir ao 
tribunal ou não, este é um 
outro problema, mas se ca-
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lhar pode-se internamente desen-
volver um processo contra os seus 
funcionários. Esta é uma ideia que 
eu tenho, não está nada escrito.

A finalidade dos Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) em geral e 
dos serviços secretos em particular 
é defender o interesse nacional do 
Estado, este que é o ponto. Para de-
fender o interesse do Estado não é 
que vale tudo, mas é preciso fazer 
o máximo para que isso aconteça.

“É muito difícil manter o 
segredo de Estado, excepto 

para certas coisas”
Esse risco de expor as ac-

ções e meios dos Serviços de 
Informação e Segurança do 
Estado não aumenta para um 
país que está no centro das 
grandes potências e não só, 
devido à descoberta de recur-
sos minerais ao mesmo tempo 
que enfrenta terrorismo?

- Sim, não se deve falar. É ló-
gico. Existe um sistema legal de 
protecção de informação a vários 
níveis, desde pessoal, confidencial, 
reservado, secreto, muito secreto, 
segredo do Estado, todos assuntos 
estão classificados ou não tem clas-
sificação. Muitas das informações 
(partilhadas no julgamento) são 
públicas, como a constituição do 
comando conjunto, o que deve ser 
mantido em segredo são as infor-
mações internas e as informações 
classificadas.

Por exemplo, a revelação de 
supostas empresas usadas e 
de agentes que cooperam…

- Isso não é preciso dizer. Mas 
já são assuntos do conhecimento 
público, porque os serviços especia-
lizados das Américas e dos outros 
países já sabem que esse hotel é do 
SISE, porque já sabem de tudo ou 
quase tudo. Porque é muito difícil 
manter o segredo exceto para cer-
tas coisas que são segredo de Esta-
do.

Os réus deixam entender 
que, neste caso do julgamen-
to, há coisas que não aconte-
ceram porque houve essa vio-

lação do segredo do Estado…

- Dá a entender isso, mas as ra-
zões não são estas. 

Temos a corrupção…

- Mas tem que haver um corrup-
tor, que é responsável por corrom-
per. Mas os corruptores não apare-
cem. Onde estão e quem são? São 
esses da Privinvest, Jean Boustani. 
Mas não estão a ser julgados, não 
sei se um dia vão ser julgados.

Há relação com Cabo Del-
gado?

- A experiência do Estado Islâ-
mico (EI) em todo mundo onde já 
actuou e está mostra tratar-se de 
uma organização que usa o funda-
mentalismo islâmico para atingir 
seus fins comerciais. Imagino que 
98 a 99 por cento dos envolvidos 
no jihadismo de uma maneira cons-
ciente, não estão conscientes de que 
estão a fazer um trabalho de um 
grupo que dirige o Estado Islâmico 
com objectivo de tirar proveito, o 
EI sempre tira proveito, assalta os 
bancos sobre o seu controlo, as ri-
quezas, etc.

Na Líbia foram controlar os tan-
ques do petróleo e vender em con-

trabando para o mercado informal 
e há pessoas que compram, algu-
mas são de empresas grandes que 
têm também o seu sector informal 
para comprar a preço barato e de-
pois vão vender no mercado for-
mal, isso sempre foi assim, foi assim 
na Síria e no Iraque... 

Acho que é isso que está a acon-
tecer em Cabo Delgado. Depois co-
meçam a difundir que não é só, há 
problemas de emprego, o governo 
está a dar emprego às pessoas que 
vem de outras partes do país, isso 
para jogar areia às pessoas e, infe-
lizmente, porque não estão escla-
recidos, muitos jornalistas moçam-
bicanos e muitas pessoas de boa 
consciência no mundo e convenci-
dos de que estão a contribuir para 
controlar a situação, replicam isso.

Porque a crítica é importante, o 
Presidente Nyusi diz que a oposi-
ção é importante para boa gover-
nação, toda a crítica é importante 
para melhorar a relação do poder, 
agora quando isso é feito de uma 
maneira destrutiva… vimos ai or-
ganizações que fazem Estudo aqui 
e ali, umas fazem para mostrar o 
que se deve corrigir e outras fazem 
para, depois, dizer que esse gover-

no deve ser substituído, isso não é 
mau, mas é trabalho da oposição. 
Não é trabalho das Organizações 
da Sociedade Civil. Sobre Cabo 
Delgado é isto, é recorrer à base do 
radicalismo muçulmano, mas com 
objectivo de inviabilizar o projecto 
de gás.

“É um bocado surpreendente 
por que é que veio Ruanda, 

mas não sei…”

Há um detalhe curioso na 
resposta à insurgência, é a 
aproximação entre Moçambi-
que e Ruanda, um país sem 
qualquer tradição democráti-
ca, mas que neste consulado 
consolidou às pressas uma 
aproximação que foi sempre 
vista com cautela pelos ou-
tros Presidentes. Devemos 
nos limitar apenas ao sucesso 
da resposta e não questionar 
essa escolha?

- Vocês é que devem examinar 
e estudar isso. Eu não tenho mui-
tos detalhes, mas, para mim, qual-
quer relação com outro país é boa 
se houver interesse nacional. O 
termómetro, o barómetro ou o que 
quiser, para qualificar uma relação 
entre países é verificar se o interes-
se nacional do Estado moçambica-
no está protegido. Se está protegido 
não vejo problema, mas se não está 
protegido não se pode cair numa 
armadilha. É aí onde os serviços se-
cretos devem actuar, para se tomar 
medidas defensivas e preventivas e 
isto compete a eles alertarem o Es-
tado e o governo, ou seja dizerem 
‘olhem, aqui está assim e tomem 
cuidado. Esta é a maneira de tra-
balhar’.

Entretanto, eu posso ter relações 
com o diabo desde que eu saiba 
que nesta relação estou a defender 
meu interesse. Vou dizer uma coi-
sa: o Acordo de Nkomati (em 1984, 
entre Samora Machel e Pieter Wil-
lem Botha) para a opinião pública a 
pergunta era como é que Moçambi-
que está a negociar com o país mais 
condenado da África Austral e para 
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A cada dia surgem novos dados que 
desmontam a narrativa oficial em torno 
da morte de Mariano Nyongo, que durante 
mais de dois anos liderou a Junta Militar 
da Renamo, que iniciou com uma oposição 

à liderança de Ossufo Momade e acabou tornando-se 
um grupo que desafiou a autoridade do Estado. Nyongo 
terá sido atraído para a morte, com o pretexto de um 
encontro com amigos. O Evidências acompanhou as 
exéquias fúnebres de Mariano Nyongo. Da família 
acabou arrancando algumas verdades sobre os 
últimos momentos da sua vida e viu in loco o clima 
de medo instalado na família, cujos membros, alguns 
deles que só irromperam das matas timidamente ao 
local do seu último descanso após se certificarem de 
que não havia nenhum cerco das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS). O medo justifica-se pelo facto de 
alguns familiares do malogrado terem sido raptados 
entre Agosto e Setembro do ano passado e até ao dia 
do funeral não se sabia sobre o seu paradeiro.

Esposa jura de pés juntos que esteve com o falecido líder 
da Junta Militar até às 8:30 da manhã 

Desenrolada narrativa oficial

Era por volta de 13 ho-
ras quando uma coluna de 
viaturas, que partiu de Don-
do, acompanhando os restos 
mortais de Mariano Nyongo, 
chegou à localidade de Chi-
rassicua 2, posto adminis-
trativo de Tica, distrito de 
Nhamatanda, terra natal do 
falecido líder da junta militar.

O local que nos foi apre-
sentado como sua residên-

cia não apresenta nenhuma 
construção em pé. Todas 
foram destruídas e com si-
nais de fogo posto. Entre os 
aldeões, há uma convicção 
clara de que quem incendiou 
as casas, os celeiros e pilhou 
uma moageira e uma moto-
rizada foram elementos das 
FDS, pouco depois de terem 

raptado parte dos filhos do 
malogrado, que até hoje es-

tão em parte incerta, forçan-
do a esposa e alguns filhos a 
fugirem e procurarem refú-
gio nas matas.

Do que um dia foi uma 
residência restavam somente 
duas juntas de estacas que 
serviam de base para o ce-
leiro. Era a única estrutura 
ainda em pé. É ali onde viria 
a pousar o caixão contendo 
os restos mortais de Maria-
no Nyongo, para o velório. 
A logística das cerimónias fú-
nebres foi aprovisionada pelo 
governo local.

No local estavam pouco 
mais de uma dezenas de pes-
soas e o clima da zona estava 
estranho. Até os jornalistas 
sentiram medo. A família e 
membros da comunidade 

receavam participar no ve-
lório, com medo de serem 
perseguidos ou sofrerem re-
presálias. O medo era tanto 
que foi necessário o governo 
dar um ultimato para que as 
famílias fossem reconhecer e 
levantar os corpos dos seus 
finados.

Viam-se de longe algumas 
pessoas a espreitar pela mata. 
Só depois de se certificarem 
de que não havia presença 
das FDS é que os aldeões 
começaram a aproximar-se 
e em pouco tempo o local 
ficou repleto de pessoas que 
foram prestar homenagem a 
um filho da terra que lutou 
com armas lado a lado com 
Dhlakama.

A população local, mar-

tirizada pela guerra, estava 
visivelmente desconfiada e 
estava atenta a qualquer mo-
vimento, principalmente de 
desconhecidos. Suspeita-se 
que estavam infiltrados entre 
a população alguns elemen-
tos da secreta e das FDS. A 
situação criou desconforto, 
pois alguns não se aproxima-
ram e estavam maior parte 
do tempo falando ao celular.

Até para gravar as entre-
vistas não foi fácil. Apenas 
o secretário, filho e alguns 
membros que desde Dondo 
estiveram presentes é que 
aceitaram. Os outros apenas 
davam sinal negativo com a 
cabeça quando a nossa equi-
pa de reportagem pedia para 
gravar entrevistas.

Falando ao Evidências, a 
viúva de Mariano Nyongo, 
Amélia Marcelino, era uma 
mulher desolada e sem por-
to. Contou que esteve com 
seu marido até as 8 horas e 
30 minutos, quando se des-

pediu alegando que ia ao 
encontro de seus comparsas 
para um encontro.

Longe de imaginar que 
aquelas seriam as últimas 
palavras do seu companhei-
ro, conta Amélia Marceli-

no, uma hora depois come-
çou a ouvir o soar de tiros 
e, tendo se apercebido que 
a situação prevalecia, ela 
pós-se em fuga, conforme 

Mais de sete membros da família Nyongo raptados há mais de 1 ano
Nyongo morreu tempo depois de ter saido ao encontro do seus homens 

Jossias Sixpence-Beira 

Do que um dia foi uma 
residência restavam 
somente duas juntas de 
estacas que serviam de 
base para o celeiro. Era 
a única estrutura ainda 
em pé. É ali onde viria a 
pousar o caixão contendo 
os restos mortais de 
Mariano Nyongo, para 
o velório. A logística das 
cerimónias fúnebres 
foi aprovisionada pelo 
governo local.

Atraído para um encontro para ser executado?
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Carlitos Nyongo preocupado com ausência da Renamo 

O duro percurso até à última morada de Nyongo
Continuação da pag  04

O corpo de Mariano 
Nyongo, que morreu supos-
tamente em combate, na últi-
ma segunda-feira, no distrito 
de Inhaminga, foi entregue à 
sua família na passada sexta-
-feira. A demora deveu-se ao 
facto de, numa primeira fase, 
a família ter receado aproxi-
mar-se do governo para re-
clamar o corpo e participar 
no velório. Nyongo, cujo cor-
po estava limpo e não apre-
sentava nenhuma perfuração 
de bala, contrariando a tese 
de confronto, morreu lado a 
lado com Gura Ukama seu 
leal guerrilheiro. Dada a si-
tuação, na manhã da última 
quinta-feira foi dado um ul-
timato às famílias dos dois 
guerrilheiros.

Os familiares de Gura 
Ukama foram os primeiros 
a chegar na morgue. O filho, 
a esposa e concunhado de 
Mariano Nyongo, que já se 
encontravam no Dondo, um 
dia antes, ainda mostravam-
-se receosos, por temerem ser 
detidos e serem responsabili-
zados pelos actos praticados 
pelo líder da Junta Militar, 
responsável por uma série de 
ataques que culminaram com 

a morte de mais de 30 pes-
soas, para além de destruição 
de infra-estruturas e bens pú-
blicos e privados. 

Só saíram à ribalta, por 
volta das 8 h e 25 min, de-
pois de alguns indivíduos de 
reconhecimento terem estado 
no local, mas sequer sabiam 

como iriam iniciar com o 
processo, porque não dis-
punham de condições para 
levantar o corpo e seguir ao 
local previsto.

No entanto, o governo 
local alocou caixões e trans-
porte para Nhongo e Ukama, 
tendo facilitado a saída dos 

corpos para a sua sepultura 
nos distritos de Nhamatanda 
e Buzi respectivamente.

Durante o percurso para 
o interior da localidade de 
Chirassicua era notória a 
curiosidade dos residentes 
que ladeavam a via enquanto 
a coluna de viaturas passava.

Mariano Nyongo esteve 
na linha da frente na guer-
ra dos 16 anos. Depois do 
Acordo Geral de Roma, este 
retomou ao seus aposentos 
na localidade onde hoje ja-

zem seus restos mortais, mas 
em 2011 Nyongo foi solici-
tado por Afonso Dhlakama 
para se juntar à sua guarda 
pessoal e em 2012, quando 
o falecido líder da Renamo 

voltou às matas, Nyongo fa-
zia parte do grupo.

Carlitos Nhongo, o filho 
de 20 e poucos anos que es-
teve à frente da cerimónia, 
declarou-se totalmente desi-

ludido com ausência da Re-
namo no velório, depois de o 
pai ter dado tudo de si desde 
a adolescência por aquele 
partido.

“Ter sido guerrilheiro 
da Renamo somente trou-
xe desgraça para família. O 
meu pai sofreu desgraça, ele 
morreu, os filhos foram rap-
tados e a casa foi queimada”, 
lamentou Carlitos Nyongo.

Refira-se que ainda existe 
o receio de que a morte de 
Mariano Nyongo possa não 
significar necessariamente 
o fim da Junta Militar e dos 
ataques na zona Centro do 
País, numa altura em que 
há um descontentamento 
no seio dos ex-guerrilheiros 
que há meses aguardam pelo 
pagamento do dinheiro re-
ferente às pensões vitalícias, 
bem como projectos de gera-
ção de renda para a sua rein-
tegração social no âmbito do 
DDR.

o marido a havia instruído 
para situações similares.

Conta que não teve 
tempo para levar uma co-
lher sequer e passou dias 
nas matas com uma crian-
ça menor e sem o que co-
mer. Só conseguiu chegar 
a Nhamatanda com ajuda 
de uma tia que a orientou 
a apanhar qualquer carro, e 
pagou no destino.

Esposa de Nyongo pede 
libertação de seus 

filhos sequestrados 
supostamente pelas 

FDS

Após o recrudescimen-
to de ataques protagoni-
zados pela Junta Militar, a 
família de Mariano Nyon-
go teve vários membros 
raptados. Os sobreviven-
tes passaram a viver nas 
matas temendo sequestros 
supostamente protagoniza-
dos pelas FDS. Ao todo são 
sete os membros da família 
desaparecidos.

Em entrevista ao Evi-
dências, a esposa do fina-
do pede a libertação dos 
membros da sua família, 
incluindo filhos do casal, 
supostamente sequestrados 
pelas FDS, que até o dia do 
funeral não era conhecido 
o seu paradeiro e não havia 
certeza se continuam vivos 
ou foram executados.

Amélia Marcelino reve-
la que decidiu refugiar-se 
nas matas onde seu marido 
se encontrava, após vários 
sequestros de membros da 
família e o incéndio da sua 
casa, em busca de seguran-
ça. Conta que esteve com o 
finado até duas horas antes 
de sua execução.

Entre os membros da 
família desaparecidos, 
constam Tomé Mariano 
Nyongo, o filho mais velho, 
raptado em Inchope; Fer-
nando Mariano Nyongo, 
um dos filhos mais novos; 
Rosa, esposa do filho mais 
velho e seus três netos (Fáti-
ma, Rodrigues e Mariano) e 
um sobrinho que responde 
por José Casecussa.

Carlitos é um dos filhos 
que conseguiu escapar e 
refugiar-se nas matas, antes 
da chegada das FDS que fo-
ram até Chirassicua, à sua 
procura.
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A morte de um marginal útil à 

democracia sem ideias

A sociedade continua dividida 
quanto à morte de Nyongo. É que 
ninguém deve legitimar a vida de 
um marginal (?) que, de armas em 
punho, viu no ataque às pessoas 
indefesas uma das formas de se 
fazer ouvir. Dezenas de inocentes 
morreram graças às suas ordens, 
e hoje a sua causa foi enterrada, e 
o politicamente correcto empur-
ra-nos a discutir, não as motiva-
ções que o levaram a residir nas 
matas, mas o alvo das suas balas; 
a olhar para os meios cruéis usa-
dos e nunca questionar a sua cau-
sa; as lojas saqueadas, mas não o 
que leva um pai a abandonar o 
conforto da sua família em defesa 
de um grupo marginalizado.

Por outro lado, é insultuoso 
que alguém pense que em Mo-
çambique é possível se fazer ouvir 
sem constituir ameaça à Frelimo. 
E as únicas formas de colocar a 
Frelimo em sentido é apontando 
arma ou negar lhe dinheiro. Jean 
Boustani pagou USD 10 milhões 
quando queria que a Frelimo o 
vendesse o país. Os doadores cor-
taram o orçamento do Estado 
quando queriam o julgamento 
das dívidas ocultas, mas Nyongo 
tinha apenas armas, quando que-
ria um DDR que não atendesse 
apenas as ambições políticas de 
Filipe Nyusi e Ossufo Momade. 
E nós que não temos dinheiro e 
não podemos escolher não pagar 
impostos não temos opções para 
cobrar estradas de qualidade, 
portagens que ignoram qualquer 
engenharia que orienta suas cons-
truções e atendem a agenda de 
um governo predador, um preço 
justo de combustível, um trans-
porte público digno, um serviço 
de saúde aceitável e um governo 
que privilegia mais competência 
no lugar de nepotismo.

Sem armas de Nyongo e nem 
dinheiro dos doadores, ninguém 

deve sonhar com o fim dos raptos, 
com uma garantia de segurança, 
ninguém deve pedir um atendi-
mento digno nas instituições pú-
blicas, onde já nem importam as 
armas de Nyongo e nem os dóla-
res do ocidente, mas o verde de 
refresco.

Nessa causa, como sempre o 
fizeram os políticos, Nyongo co-
meteu o pecado de falhar os seus 
alvos, um pecado que se reflecte 
nos bipartidários que monopo-
lizam a nossa paz e liberdade e 
roubam-nos o direito de sonhar-
mos ser moçambicanos realiza-
dos em qualquer dos domínios 
da vida, como o empresarial e o 
político, sem cartão de qualquer 
partido, sem o aval da Frelimo.

Nyongo falhou o seu alvo, a 
culpa foi sempre da Renamo e 
Frelimo, mas ele foi atacar as 
pessoas indefesas, herdou isso da 
Renamo, aquela Renamo que foi 
ensinada pela própria Frelimo 
que é impossível uma política que 
se limite a debater ideias, a ven-
der seus projectos políticos, sem o 
barulho das armas garante.

Com a morte de Nyongo, que 
veio denunciar de novo a farsa 
política, com grupos a procurar 
politizar tudo em busca de qual-
quer protagonismo naquela mor-
te, que morra também aquele 
Moçambique sem agenda, sem 
rumo, onde os raptos afugentam 
os empresários e a corrupção o 
profissional.

Tombou um soldado margi-
nal útil à democracia sem ideias 
e nem debate, que a única coisa 
que soube fazer foi ganhar res-
peito e não renunciou a dignida-
de. Mas falhou quando fez dos 
indefesos a sua arma de canhão, 
que chegue o dia em que os po-
líticos possam escolher o próprio 
campo de batalha sem sacrificar 
inocentes.

Registro: 011/GABINFO-DEP/2020

DIRECÇÃO | REDACÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO

 Avenida 24 de Julho; n0 4318; 10 andar 
esquerdo; Cidade de Maputo

DIRECTOR EDITORIAL:

Nelson Mucandze | 84 6198544 | 
mucandze@evidencias.co.mz

EDITOR:

Reginaldo Tchambule | 828683866 | 
r.tchambule@evidencias.co.mz

ADMINISTRAÇÃO:
Ângela Fortunato 

| admin@evidencias.co.mz |

COMERCIAL:
Ângela Fonseca – Cell:  846544712

comercial@evidencias.co.mz

REDACÇÃO

Email: redacao@evidências.co.mz

JORNALISTAS: Duarte Sitoe, Aldo 
Matsinhe e Nelia Nihia | 

 REVISOR: Américo Pacule | 
MARKETING: Ângela Fonseca – Cell:  

846544712 | EXPANSÃO: Gil Massingue - 
Cell: 843581907  | CORRESPONDENTES: 

Nampula – Francisco Máquina, Pemba - 
Arnaldo Portugal, Beira - Jossias Sixpence | 
COLUNISTAS EFETIVOS: Luca Bussotti, 
Afonso Almeida Brandão, Teodósio Camilo

Propriedade de:
Numero de Registro de Entidade 

Legais: 101353478

EDITORIAL



8 19 DE OUTUBRO DE 2021SOCIEDADE

Nas áreas afectadas pelo conflito em Cabo Delgado

Ministério Público pede pena máxima para jovem que violou 
filha de sete meses

TotalEnergies apoia governo no restabelecimento 
dos serviços públicos

A 3ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Pro-
víncia de Gaza, iniciou, na passada quarta-feira 
(13 de Outubro), o julgamento de um jovem de 
20 anos de idade, acusado de violar sexualmen-

te a própria filha, que à data dos factos tinha apenas sete 
meses de vida, causando-lhe um dano físico que provavel-
mente carregará por toda a vida. O caso deu-se no bairro 4 
da localidade de Chilaulene, distrito de Xai-Xai, província 
de Gaza, em Abril do corrente ano.

A TotalEnergies está a apoiar os esforços do governo para restabelecer os ser-
viços públicos nas regiões afectadas pelo conflito em Cabo Delgado, através 
da doação de escritórios e alojamentos temporários. 

O dia 01 de Abril de 2021 
ficará eternamente gravado na 
memória de Marta Chilaule, 
jovem mãe de 16 anos de idade 
que surpreendeu em flagrante o 
seu então companheiro, agora 
arguido, de nome Júlio Mas-
singue, a violar sexualmente 
sua própria filha de apenas sete 
meses de vida, tendo resultado 
em lesões graves que uniram a 
cavidade vaginal com a anal 
numa só.

A mãe da vítima conta que 
o caso aconteceu por volta das 
19:00 horas, quando o violador, 
ao regressar de uma tarde de 

bebedeira, aproveitou o facto de 
a esposa se encontrar na cozi-
nha a confeccionar os alimentos 
para praticar o acto.

Conta que ouviu os gritos 
da bebé e quando dirigiu-se ao 
quarto deparou-se com o seu 
esposo só de cueca e com a ca-
misola ensanguentada. Num 
dos cantos da casa estava esta-
telada já sem forças a bebé tam-
bém cheia de sangue nas partes 
íntimas.

De imediato, socorreu a filha 
para a unidade sanitária, onde 
foi constatado que foi violada 
sexualmente, tendo sido transfe-

A empresa entregou, esta 
segunda, 16 casas pré-fabrica-
das ao governo provincial de 
Cabo Delgado que vão ser-
vir de alojamento temporário 
para professores, enfermeiros, 
polícias e outros funcionários 
públicos, de forma a permitir 
o seu regresso aos distritos de 
Macomia e Quissanga.

A TotalEnergies está tam-
bém a apoiar os esforços para 
a melhoria das instalações da 
Clínica de Saúde de Palma.

Maxime Rabilloud, direc-
tor-geral da TotalEnergies em 
Moçambique, referiu que o re-
gresso dos serviços públicos às 
áreas afectadas é essencial para 
restabelecer a estabilidade e 
confiança das comunidades 
locais.

Desde os ataques ao Distri-
to de Palma, ocorridos no pas-
sado mês de Março, que a To-
talEnergies e os seus parceiros 

do projecto Mozambique LNG 
têm prestado apoio às popula-
ções de Palma, bem como aos 
deslocados internos na Provín-
cia de Cabo Delgado, tendo 
providenciado mais de 190 to-
neladas de bens alimentares.

Por outro lado, no rescaldo 
imediato dos ataques, a equipa 

médica do Projecto baseada 
em Afungi prestou assistên-
cia de emergência a mais de 
300 membros da comunida-
de. O Projecto também facili-
tou a evacuação para Pemba 
de quase 3.000 [2.796] dos 
membros mais vulneráveis da 
comunidade.

Neila Sitoe

Evidências 

A violação resultou em lesões graves e união da cavidade vaginal com a anal numa só

rida para o Hospital Provincial 
de Xai-Xai devido à gravidade 
da lesão.

Quando questionado sobre 
o que teria feito à filha, o argui-
do negou todas as acusações e 
alegou não se lembrar de nada, 
visto que, no momento em que 
a triste história aconteceu o réu 
estava muito embriagado, con-
trariando as declarações que 
deu no acto da prisão, um dia 
após a violação, em que assumiu 
que apenas tinha introduzido o 
dedo no órgão genital da menor, 

antes de confessar o crime e cul-
par a bebida.

O Ministério Publico consi-
derou as declarações do arguido 
como insatisfatórias, insusten-
táveis e exigiu que se aplicasse 
a pena máxima prevista na lei 
para casos de violação sexual 
contra menores de 12 anos, 
com agravante de a vítima ter 
relação de parentesco com o 
agressor.

Quem também exige a pena 
máxima é Salomé Mimbire, 
gestora de programas do Fórum 

da Sociedade Civil para os Di-
reitos das Crianças (ROSC).

“Estamos a acompanhar 
este julgamento no âmbito da 
campanha Ntavase, que é uma 
iniciativa das organizações da 
sociedade civil, visando mobili-
zar a sociedade civil e famílias a 
se posicionarem contra acções e 
atitudes de violação sexual e dos 
direitos das raparigas. Trata-se 
do caso de uma menor que foi 
violada quando tinha sete me-
ses, pelo próprio pai, jovem de 
20 anos de idade, e percebemos 
que há uma tentativa de o réu 
camuflar a verdade. Mas nós 
como sociedade civil estamos 
aqui para assegurar que a jus-
tiça seja feita e que este jovem 
seja condenado pelos actos que 
ele cometeu”, frisou.

A 3ª Secção Criminal do 
Tribunal Judicial da Provín-
cia de Gaza marcou a leitura 
da sentença para o dia 27 de 
Outubro.

Na sua intervenção, Joaquim Al-
fredo Chacate destacou que os traba-
lhadores não têm motivos para festejar 
o 45º aniversário da OTM - Central 
Sindical, devido à inconstitucionalida-
de no tratamento dos trabalhadores no 
país.

“Um Estado de Justiça Social 
não estratifica seu povo e cidadãos de 
função pública”, declarou Chacate, 
lamentando as incertezas atravessadas 
pelos trabalhadores diante do contexto 
adverso imposto pela pandemia, tendo 
por isso defendido a criação de subsídio 
de desemprego. 

“Foram criadas várias linhas de 
apoio à tesouraria das empresas face à 
Covid-19 mas nada se faz até a gora, 
perante vários compatriotas que vão 
perdendo seus postos de trabalho, so-
mos de entendimento de que já é tem-
po de se criar um subsídio de desem-
prego do país”, advogou.

Por outro lado, a fonte pede ao 
Executivo para intentar acções para 
minimizar a desgraça dos trabalhado-
res e acusou o Ministério Público de 
boicotar a revisão da tabela salarial 
da Função Pública na Assembleia da 
República.

A antiga primeira-ministra e mi-
nistra das Finanças, Luísa Diogo consi-
dera, por sua vez, que o papel da OTM 
– Central Sindical foi crucial na prepa-
ração da legislação, dos regulamentos 
e na denúncia das empresas paradas e 
outras com salários em atraso.

“A história da OTM – Central 
Sindical confunde-se com a história 
de Moçambique, porque é produto 
do trabalho e dedicação de todos os 
moçambicanos. Nós estamos e temos 
que continuar a desenvolver projectos 
de empresas que produzam produtos 
para o consumo interno ou para a ex-
portação. Contudo, é tempo de estimu-
larmos a criação do desenvolvimento 
de empresas que provocam a criação 
de mais empresas grandes ou médias e 
de pequena dimensão, mais emprego e 
mais trabalho”.

Para Luísa Diogo, Moçambique 
deve ser capaz de ocupar o seu espa-
ço nos diferentes aspectos e factores da 
globalização como o comércio interna-
cional, tendo convidado a OTM a as-
sumir o compromisso de fazer com que 
os trabalhadores estejam preparados 
para os desafios da competitividade. 
Texto: Duarte Sitoe

OTM defende criação de subsídio 
de desemprego

No passado dia 14 de Outubro em curso, a Organização dos 
Trabalhos de Moçambique - Central Sindical (OTM- Central 
Sindical) comemorou o seu 45º aniversário. A efeméride ser-
viu de espaço para uma profunda reflexão sobre a situação 

actual dos trabalhadores. Joaquim Alfredo Chacate, secretário-executi-
vo da OTM – Central Sindical na Cidade e Província de Maputo, denun-
ciou algumas irregulares do patronato desde a eclosão da pandemia da 
Covid-19. 

Despedimentos em tempo de Covid-19

“Algo deve ser feito para minimizar a 
desgraça dos trabalhadores” 
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Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000

Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde



10 19 DE OUTUBRO DE 2021SOCIEDADE

Jossias Sixpence-Beira 

Duarte Sitoe

Apesar dos avanços que o País tem registado 
na adopção de instrumentos que permitem 
a inclusão de pessoas com deficiência, ainda 
subsistem problemas como a fraca assistência 
médica e medicamentosa, constrangimentos 

de acessibilidade nos edifícios e nas vias públicas, 
transporte inadequado para pessoas com deficiência, 
bem como o acesso à educação e informação. De forma 
a mudar este paradigma, a Light for the World, uma 
organização não-governamental, vai formar jornalistas 
baseados em Sofala em matérias de língua de sinais e 
braile, com vista à inclusão de pessoas com deficiência 
nas suas abordagens noticiosas usando uma linguagem 
adequada.

Esta formação visa for-
talecer mecanismos de in-
clusão de pessoas com defi-
ciências em várias esferas da 
sociedade e, nesta fase, des-
tina-se a jornalistas porque 
os órgãos de comunicação 
social influenciam a opinião 
pública. 

A formação tem o propó-
sito de proporcionar oportu-
nidade para todos os jorna-

listas que estão em Sofala 
para reflectir na questão de 
como reportar as situações 
de pessoas com deficiência, 
usando a linguagem ade-
quada e não aprofundando 
a questão da descriminação 
e apresentar a imagem da 
pessoa com deficiência como 
realmente desafortunada

No entender do Zacarias 
Zicai, director nacional des-

Jornalistas formados em língua de sinais e braile

ta agremiação, que falava 
num breakfast com jorna-
listas baseados em Sofala, 
pretende-se com esta classe 
encontrar a melhor platafor-
ma de reportar positivamen-
te a vida das pessoas com 
deficiência.  

“Precisamos construir 
uma imagem positiva sobre 
a deficiência, para que a so-
ciedade perceba que uma 
pessoa com deficiência é 
como qualquer outra, ape-
nas com limitações, mas tem 
os seus direitos”, afirmou 

Zicai, anunciando que a ins-
tituição já dispõe de fundos 
para o efeito, aguardando 
somente a conclusão de al-
guns detalhes.

Por seu turno, o secretá-
rio provincial de CNJ, em 
Sofala, Paulo Maduco re-
feriu que a formação será 
uma mais-valia porque neste 
momento os jornalistas têm 
pouco domínio de língua de 
sinais. 

“Esta formação permi-
te que o jornalista fique 
mais inclusivo porque con-
segue trabalhar com todos. 
Para além disso, domina 
os sinais”, disse Maduco, 
manifestando a sua satisfa-
ção com abertura que esta 
ONG trás, na medida em 
que cerca de 300 jornalis-
tas na província de Sofala 
carecem destas ferramentas 
para melhor interacção na 
sociedade.

Para a consolidação da Paz em Moçambique 

Inclusão da pessoa portadora de deficiência em Sofala

A paz efectiva em Moçambique continua uma 
incógnita. O terrorismo em Cabo Delgado 
e a instabilidade política militar na zona 
Centro continuam a tirar sono ao governo e à 
comunidade internacional. Na quinta-feira, 

14 de Outubro, a ministra dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Macamo, procedeu ao lançamento 
do Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em 
Moçambique (DELPAZ), que conta com o apoio da União 
Europeia.

Com o objectivo de con-
tribuir para a melhoria da 
governação local inclusiva e 
recuperação económica das 
comunidades rurais afecta-
das pela insegurança político-
-militar, o “DELPAZ”, que 
terá a duração de quatro anos, 
ou seja, entre 2021 e 2025, 
será implementado pelo Fun-
do das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento de Capital 
(UNCDF), pela Agência Aus-
tríaca para o Desenvolvimento 
(ADA) e pela Agência Italiana 
de Cooperação para o Desen-
volvimento (AICS).

Para a efectivação do pro-

jecto em alusão, a União Eu-
ropeia vai desembolsar cerca 
de USD 25 milhões e, por sua 
vez, a Áustria vai disponibilizar 
cerca de milhão de euros.

De acordo com a minis-
tra dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, o projecto de 
Desenvolvimento Local para a 
Consolidação da Paz em Mo-
çambique “é de grande com-
plexidade e abrangência, uma 
vez que compreende vários as-
pectos da sociedade, nomeada-
mente, a construção e promo-
ção da paz, a inclusão social, 
o empoderamento da mulher, 
governação, desenvolvimen-

UE desembolsa 25 milhões de euros para projecto de 
Desenvolvimento Local 

to local e de infra-estruturas”, 
declarou Verónica Macamo 
para depois adiantar que o 
“DELPAZ” será um excelen-
te instrumento para reduzir a  
pobreza e vulnerabilidade nos 
distritos que serão abrangidos 
pelo projecto.

A União Europeia aprovei-

tou a ocasião para reafirmar o 
seu compromisso de auxiliar 
Moçambique no processo de 
Paz e Reconciliação Nacional 
em Moçambique.

“O DELPAZ é parte desse 
amplo compromisso ao qual 
disponibilizámos 62 milhões 
de euros. As intervenções do 

“DELPAZ” nas três províncias 
vão promover um desenvol-
vimento mais equitativo das 
comunidades afectadas pela 
insegurança e estimular a re-
cuperação económica local, 
através de mais investimentos 
públicos, prestação de serviços 
e oportunidades para mulhe-
res, jovens e indivíduos des-
mobilizados e suas famílias. 
Noutra vertente, o programa 
vai acompanhar as autoridades 
locais na melhoria da governa-
ção local por via da capacita-
ção, inclusão e promoção do 
diálogo para a paz”, afirmou 
o embaixador da União Euro-
peia, Antônio Sánchez-Bene-
dito Gaspar.

Na qualidade de represen-
tante da Áustria, país que vai 
desembolsar um milhão de eu-
ros para efectivação do “DEL-
PAZ”, Hubert Neuwirth, era 
um homem visivelmente feliz 
pelo facto de o seu país de ori-
gem ser da confiança do Exe-
cutivo moçambicano, em par-
ticular o da província de Sofala
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Frelimo é única organização que ainda detém direito de manifestação

Reginaldo Tchambule

De queda em queda o país vai descendo 
para o fundo de todos índices globais. 
Em Fevereiro último, Moçambique foi 
apresentado ao mundo, no Índice de 
Democracia 2020, como um país cada vez 

mais autoritário. Esteve entre os países que registaram 
um maior recuo nos direitos políticos e liberdades dos 
seus cidadãos e na última semana foi classificado como 
um dos piores países do mundo em termos de Estado 
de Direito. Mesmo assim, o regime actual continua a 
rasgar a Constituição e firme na repressão de direitos 
e na deterioração do espaço democrático. No último 
Sábado, um grupo de médicos quis sair à rua para 
manifestar-se contra os raptos, depois de terem sido 
raptadas três pessoas, incluindo um médico, num 
espaço de menos de um mês, mas um aparato policial 
impediu a marcha pacífica sob pretexto de prevenção 
da propagação da Covid-19, uma alegação questionável 
numa altura em que o braço juvenil do partido Frelimo, 
Organização da Juventude Moçambicana (OJM) está a 
promover concorridas manifestações em todo o país, 
de apoio e saudação de alegados feitos do Presidente da 
República, Filipe Nyusi.   

O artigo 51º CRM prevê o 
direito à liberdade de reunião 
e de manifestação. A Lei 9/91 
(11 de Julho), alterada pela Lei 
7/2001 regula que a demons-
tração não necessita de auto-
rizações (artigo 3º, n.º 1). A 
disposição dispõe que «todos 
os cidadãos podem, pacifica-
mente e livremente, exercer 
o seu direito de reunião e de 
manifestação, sem qualquer 
autorização prevista pela lei». 
O artigo 11º da Lei n.º 9/91 
prevê especificamente que «a 
decisão de proibir ou restrin-
gir [a liberdade de reunião e 
demonstração] deve ser fun-
damentada e notificada aos 
promotores [...] no prazo de 
dois dias a contar da recepção 
da comunicação.

No entanto, o direito à li-
berdade de manifestação não 

passa de um adereço consti-
tucional, neste momento ex-
clusivamente ao serviço de or-
ganizações sociais do partido 
Frelimo, pois nos dois últimos 
ciclos de governação de Filipe 
Nyusi, o governo, com recur-
so à sua força policial letal e 
desproporcional tem vindo a 
limitar de forma ilegal o exer-
cício do direito de reunião e 
manifestação, repelindo qual-
quer tipo de euforia nas ruas, 
culminando, por vezes, em 
detecções arbitrárias, agressão 
física, baleamentos, tortura e 
outros maus tratos.  

A violência e a repreensão 
policiais são de tal forma alar-
mantes que basta apenas se 
convocar uma pequena mani-
festação, para no dia marcado, 
as ruas, rotundas, entronca-
mentos, principais centros de 

À moda Correia do Norte: Desde que Nyusi tomou posse, as únicas 
manifestações permitidas são do partido para saudá-lo

POLITICA

aglomerados e entradas dos 
bairros acordarem inunda-
dos de blindados e agentes da 
polícia armados até aos den-
tes, com cães raivosos prontos 
para atacar qualquer um.

A última grande manifes-

tação no consulado de Filipe 
Nyusi de que se tem memória 
foi em Março de 2015, quan-
do estudantes e sociedade 
civil saíram à rua para repu-
diar o assassinato bárbaro do 
constitucionalista Gilles Cis-

tac, a primeira vítima dos es-
quadrões da morte, que caiu 
antes mesmo de Nyusi com-
pletar dois meses no poder. 
Entretanto, a marcha viria a 
ser interrompida no meio do 
percurso.

Esta e outras posturas anti-
democráticas do actual gover-
no fizeram com que nos últi-
mos anos Moçambique saísse 
de uma democracia híbrida 
para um país autoritário, que 
pisca apaixonadamente para 
a ditadura, segundo o Índice 
Global de Democracia. Como 
se tal não bastasse, está entre 
os países do mundo que re-
gistaram um maior recuo nos 
direitos políticos e liberdades 

dos seus cidadãos, e na última 
semana foi classificado como 
um dos piores países do mun-
do em termos de Estado de 
Direito.

Na semana finda, a polícia 
voltou a ser chamada para re-
pelir uma marcha, desta vez 
dos médicos, que protestavam 
contra a crescente onda de 
raptos, uma semana depois 
de ter sido raptado, em Ma-
puto, o médico Basit Gani, no 

mesmo dia em que foi levado 
o empresário Takdir do ramo 
de restauração.

Trata-se de uma marcha 
cuja autorização do itinerário 
foi devidamente solicitada ao 
município de Maputo, no en-
tanto, a resposta negativa, que 
devia ter sido dada dois dias 
antes, só chegou no próprio 
dia, tendo como mensageiros 
agentes da polícia, armados 
até aos dentes à porta da Asso-

PUBLICIDADE

Marcha dos médicos contra raptos indeferida por representar risco de Covid-19
Mas nunca se evocou Covid-19 nas marchas da OJM para saudar o PR e branquear sua imagem

Médicos e Sociedade Civil sem direito 
de manifestação
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Esta 
saudação ao 
nosso querido 
Presidente é 
por sabermos 
que ele tem 
no povo o 
seu ponto 
de partida e 
de chegada 
na sua 
governação.

ciação Médica de Moçambi-
que, o que frustrou dezenas de 
médicos e familiares que ha-
viam acorrido ao local massi-
vamente. A justificação usada 
foi a prevenção da Covid-19.

“Estamos com sentimen-
to de extrema frustração e 
indignação. É o que posso 
dizer, porque repare que nós 
nos sentimos bastante vulne-
ráveis, é por isso que viemos 
manifestar a nossa indignação 
perante esta vulnerabilidade”, 
disse Gilberto Manhiça, bas-
tonário da Ordem dos Médi-
cos de Moçambique, incon-
formado com a postura das 
autoridades.

A mesma justificação ha-
via sido usada anteriormen-
te, em Maio, para frustrar 
uma passeata de estudantes 
contra a aprovação de um 
pacote de regalias e bónus 
absurdos para os funcionários 
policiais. Meses depois, um 
grupo de cidadãos que acom-
panhava Adriano Nuvunga 
para submeter uma petição 
contra as portagens foi bar-
rado por um aparato policial 
com uma exibição de força 
desproporcional.

Estranhamente, decorrem 
neste momento um pouco por 

todo o país, manifestações de 
apoio ao presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, organizadas 
pela Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), braço ju-
venil do partido Frelimo, fazen-
do crer que as autoridades estão 
a usar dois pesos para mesma 
medida.

As ditas passeatas, que se re-
plicam pelos distritos, têm per-
mitido grandes aglomerações 
de jovens militantes, que, por 
vezes, chegam a centenas, mas 
nunca as autoridades ousaram 
paralisar ou inviabilizar aquele 
momento de adoração a Filipe 
Nyusi, numa suposta saudação 
aos seus feitos, como se viu re-
centemente numa marcha na 
cidade da Beira, liderada pela 
secretária-geral da OJM, An-
chia Talapa.

“Esta saudação ao nosso 
querido Presidente é por saber-
mos que ele tem no povo o seu 
ponto de partida e de chegada 
na sua governação”, disse na 
ocasião, Anchia Talapa, rodea-
da de centenas de jovens na Bei-
ra, o que, para muitos, é visto 
como a privatização do direito 
de manifestação exclusivamente 
detido pelos órgãos de Frelimo. 

Para saudação de Nyusi, à moda Kim 
Jong Un, não há Covid-19

O governo parece estar a perder a guerra 
contra os raptos no país e a sociedade 
civil, políticos e empresários mostram-
se cada vez mais preocupados com 
o fenómeno, que já está a causar 

constrangimentos económicos no país, devido ao 
abandono de empresários.

Entretanto, os raptores vol-
taram a provar que no presen-
te constituem maior inimigo 
do Executivo. O clima de ten-
são que se vive no país fez com 
que mais de 150 empresários 
de origem asiática abandonas-
sem o país nos últimos anos.

A Confederação das As-
sociações Económicas de 
Moçambique (CTA), através 
do seu vice-presidente, Vas-
co Manhiça, considera que 
os raptos estão a atingir ní-
veis alarmantes e ameaçam 
sobremaneira o ambiente de 
negócios.

“Unindo a voz da classe 
empresarial, a CTA vem uma 
mais repudiar este acto crimi-
noso e hediondo, cujas con-
sequências afectam não só as 

famílias das vítimas e à classe 
empresarial, mas igualmente 
os cidadãos moçambicanos 
no geral, na medida em que 
uma das vítimas é um cidadão 
que serve o povo no sector da 
saúde, um sector já fragilizado 
pela falta de pessoal médico 
para cobrir a demanda na-
cional e pelo impacto nefasto 
da pandemia da Covid-19”, 
declarou Manhiça para depois 
acrescentar que a CTA está 
disponível a ajudar o Execu-
tivo no combate aos raptos, 
uma vez que a ideia do Presi-
dente da República ainda não 
saiu da teoria para a prática. 

Indo mais longe, o respon-
sável pelo pelouro da segu-
rança na Confederação das 
Associações Económicas de 

Multiplicam-se apelos para fim dos raptos
Moçambique, Pedro Baltazar, 
tornou público que a agremia-
ção liderada por Agostinho 
Vuma já entregou aos minis-
térios de Interior e Defesa re-
sultados do inquérito feito com 
outros empresários, que foram 
sequestrados num passados re-
cente, tendo igualmente suge-
rido acções para combater os 
raptos do país.

A Renamo foi o primei-
ro partido a repudiar o clima 
de tensão que se vive no país, 
tendo acusado o governo de 
estar a fazer muito pouco para 
combater a onda de raptos no 
país. De acordo com o maior 
partido da oposição em Mo-
çambique, membros da alta 
hierarquia das Forças de Defe-
sa e Segurança moçambicanas 
estariam envolvidos nos raptos.

Quem também manifestou 
contra o escalar da criminali-
dade aos olhos impávidos das 
autoridades da lei e ordem é o 
Movimento Nova Democra-
cia. Salomão Muchanga, no 
seu estilo habitual, acusa o go-
verno de não avançar medidas 
para estancar os raptos.

“A Nova Democracia repu-
dia com desprezo que cidadãos 
estejam sujeitos a este tipo ver-
gonhoso de gestão pública, que 
sejam os nossos visitantes e in-
vestidores expostos a este ultra-
je, condenando que a ausência 
do Estado leve os seus concida-
dãos a pensar que estão a título 
de empréstimo, numa socieda-
de que não lhes pertence. Os 
raptos já tem idade suficiente, 
para se tomar a nível do po-
der decisória como problema 
sério e crítico e adoptar medi-
das específicas que deveriam 
prevenir, orientar e combater 
este crime, mas o que se assis-
te é uma sofisticação das redes 
de criminosas nesta área, com 
o denunciado envolvimento 
de agentes da polícia a vários 
níveis, entre outros gangsters, 
que encontraram nos raptos 
a fonte de enriquecer fácil, 
para ajustar contas da crimi-
nalidade, entre outras formas 
de caracterização”, declarou 
Muchanga.

Prosseguindo, Muchanga 
insta os moçambicanos a uni-
rem-se para colocar um basta 

aos grupos criminosos que se-
meiam terror no país.

“Somos fortes o bastante se 
nos unirmos em uma só voz, re-
lativamente à pequenez destes 
grupos criminosos que não se 
envergonham, nem se retraem 
da tamanha insignificância de 
governar por opressão e espe-
culação de concidadãos. So-
mos fortes se determinarmos 
que basta! Não vamos mais 
tolerar que nos humilhem por-
que aquilo que também é nos-
so, A Nação”.

“Assistimos nos últimos 
anos a um assalto ao Estado, 
em que diversas quadrilhas de 
gente sem escrúpulo, tomaram 
a instituição do Estado e trans-
formaram-na a seu bel-prazer, 
em lugar do sarcasmo, do cri-
me organizado... Não deixe-
mos que o nosso país seja lido 
além fronteiras como o país 
de cidadãos sem memória, e 
sem consciência nacional e as 
nossas lutas e dos nossos ente 
queridos que deram a vida por 
esta pátria, sejam retribuídos 
por esta vergonha a que todos 
chamamos de Estado”. 

Duarte Sitoe 

Com o silêncio de Maputo, 
que sempre se manteve fechado 
em copas sobre aspectos ope-
racionais e até administrativos 
no Teatro Operacional Norte, 
as notícias sobre as operações 
militares de Cabo Delgado con-
tinuam a chegar de Kigali dos 
novos amigos de Filipe Nyusi.

Em Agosto passado, o África 
Monitor Internacional revelou 
que havia muito mais do que os 
mil homens da tropa ruande-
sa oficialmente anunciados em 
Cabo Delgado. Nesta terça-feira, 

o Presidente do Ruanda, que re-
centemente esteve em Moçam-
bique, foi citado pela imprensa 
ruandesa a afirmar, com poucos 
detalhes, que já estão em Cabo 
Delgado perto de dois mil milita-
res e polícias do seu país.

“Na verdade, desdobramos 
mais de 1000 soldados. Temos 
cerca de 2000 efectivos militares 
e policiais também”, disse numa 
intervenção virtual no Fórum 
que decorre desde domingo últi-
mo e termina nesta quinta-feira 
(12 a 14 de Outubro de 2021).

Kagame confirma efectivo de dois 
mil militares ruandeses em 
Cabo Delgado

O que era somente uma suspeita ficou confirmado se-
mana finda, no Fórum de Segurança Global-2021, na 
cidade de Doha, em Catar, quando o Presidente de 
Ruanda, Paul Kagame, revelou que, afinal, são 2 000 

militares do seu país, entre Polícia Nacional do Ruanda (RNP) e 
a Força de Defesa do Ruanda (RDF), que se encontram em Cabo 
Delgado a apoiar as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Mo-
çambique na luta contra terroristas.
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O crescimento das acções terroristas na província 
de Cabo Delgado representa uma forte ameaça 
para os demais países da África Austral. Por isso, 
para travar a propagação do fenómeno e ajudar 

Moçambique a restabelecer a ordem e tranquilidade na-
quele ponto do país, a Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) enviou uma missão militar (SAMIM), 
que acaba de ser prorrogada por mais três meses. No tea-
tro operacional norte desde o dia 09 de Julho, a SAMIM, de 
acordo com o chefe da missão, Mpho Molumo, abateu até 
ao momento cerca de duas dezenas de insurgentes, e dada 
a pressão exercida em coordenação com as Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS) e as forças ruandesas, os insurgentes 
estão a dispersar-se para o sul do rio Messalo, na província 
do Niassa.

A missão militar da África 
Austral em Moçambique (SA-
MIM) chegou ao teatro operacio-
nal norte depois do contingente 
ruandês. Contudo, conseguiu re-
sultados significativos no comba-
te aos grupos armados que desde 
2017 semeavam luto e dor na 
província de Cabo Delgado. 

Apesar de ter registado três 
baixas, Mpho Molomo, chefe da 
missão da SAMIM considera que 
o balanço dos primeiros três me-

ses em Moçambique é positivo, 
tendo conseguido neutralizar im-
portantes redutos dos insurgen-
tes, apreendido equipamentos e 
abatido líderes dos militares.

Mesmo sem avançar deta-
lhes das incursões dos soldados 
da região Austral, Molomo tor-
nou público que as estratégias da 
força para erradicar o terrorismo 
em Cabo Delgado prosseguem 
de forma satisfatória, tendo sido 
desactivadas bases dos grupos 

Duarte Sitoe 

Terroristas fogem de Cabo Delgado e refugiam-se 
em Niassa 

SAMIM diz que é necessário erradicar causas do terrorismo

POLITICA
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SADC diz que “o desemprego nos jovens existe e deve ser abordado”

armados, mas lembrou que é 
preciso eliminar a génese dos 
insurgentes.

“Nós precisamos de erradi-
car as causas do terrorismo e, se 
olhar para o cenário, vai observar 
que as questões do desemprego 
da juventude existem e devem 
ser abordadas”, declarou Mpho 
Molomo.

Com a chegada dos militares 
estrangeiros para ajudar as FDS 
a combater os insurgentes, Cabo 
Delgado caminha a passos galo-
pantes de ser uma zona libertada, 
uma vez que os grupos armados 
puseram-se em fuga. O chefe da 
missão da SAMIM declarou que 

os insurgentes estão a fugir para 
o sul do rio Messalo, província de 
Niassa.

“Sim, é verdade que os ter-
roristas movimentaram para o 
sul do rio Messalo. A Força Mi-
litar da SADC (SAMIMI) está 
no terreno, continua com as suas 
operações e é devido a esta mo-
vimentação que a região decidiu 
prorrogar a permanência da mis-
são”, disse.

Por entender que restaurar a 
estabilidade em Cabo Delgado 
acarreta custos, Mpho Molomo 
lançou apelo à comunidade in-
ternacional, uma vez que a as-
sistência humanitária para as po-

pulações deslocadas permanece 
como um desafio e é fundamen-
tal o envolvimento da comunida-
de internacional.

”A missão tem custos para 
todos os Estados-membros e a 
SADC está a implementar todas 
as medidas possíveis para garantir 
a segurança das próprias tropas 
no terreno. É neste contexto em 
que a SADC gostaria de apelar a 
toda comunidade internacional, 
aos nossos parceiros de coopera-
ção internacional para nos apoia-
rem de todas as formas possíveis, 
por entendermos que uma paz 
duradoira em Moçambique, não 
pode ser garantida apenas por 
acções militares. Há muito a se 
fazer pela estabilidade do povo de 
Moçambique”, sublinhou.

“Há uma grande necessidade 
de apoio no que diz respeito à as-
sistência humanitária. Convida-
mos os nossos parceiros de coope-
ração internacional para que nos 
apoiem de todas formas possíveis, 
porque entendemos que uma paz 
duradoura em Moçambique não 
pode ser garantida apenas na di-
mensão militar”, frisou.
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Centro Visão Juvenil acusado de burlar jovens

“Os professores desapareceram e o responsável 
sumiu do mapa”

Justiça pode cobrar dinheiro coercivamente ou penhorar os bens a favor das vítimas

Em Moçambique, muitos são os jovens com dificuldade para encontrar 
um emprego mesmo tendo uma formação técnico-profissional ou licen-
ciatura. Para estarem minimamente preparados para a concorrência 
apertada no mercado de trabalho, alguns jovens apostam em cursos 
profissionalizantes, ou seja, de curta duração para estarem munidos de 

competências. Entretanto, nem todas as instituições de ensino profissionalizantes 
certificadas pela Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP) têm honra-
do com os compromissos firmados com os estudantes. No bairro Ferroviário, arre-
dores da Cidade de Maputo, o Centro de Desenvolvimento de Competências Visão 
Juvenil é acusado de burlar estudantes, ao cobrar dinheiro de inscrição e propinas 
e depois não ministrar os cursos, frustrando, desse modo, o sonho de centenas de 
jovens ante o olhar impávido das autoridades, que, só agora, prometem ser mais 
vigilantes. 

Advogar e implementar 
acções de empoderamen-
to dos jovens, a rapariga em 
particular, é um dos pilares 
que constam dos propósitos 
da criação da Visão Juvenil. 
Entretanto, nos últimos anos, 
aquela instituição chefiada 
por Abel das Neves terá, se-
gundo alguns formandos e 
encarregados de educação, se 
desviado do pressuposto da 
sua criação.  

Muitos jovens do bairro 
Ferroviário, no Distrito Muni-
cipal Ka-Mavota, e outros de 
bairros circunvizinhos, con-
tam que viram seus sonhos 
serem reduzidos a cinzas por 
terem cruzado o caminho da-
quele centro de formação pro-
fissional que acusam de burla.

Segundo contam alguns 
jovens aliciados pelas pro-
messas da instituição em re-
ferência, após o pagamento 
da inscrição e a propina, os 
formandos não se beneficiam 
da formação prometida e a 
direcção dirigida por Abel das 
Neves simplesmente furta-

-se à responsabilidade de dar 
satisfação. 

Com semblante visivel-
mente desiludido, Olinda 
Danilo, jovem de 22 anos de 
idade, conta que ficou mara-
vilhada quando viu as pro-
moções dos cursos que eram 
leccionados no Centro de De-
senvolvimento de Competên-
cias Visão Juvenil, mas nunca 
imaginava que a instituição, 
que tudo faz para conquistar 
a simpatia do público, através 
das redes sociais, fosse um ce-
mitério de sonhos.

“Tudo começou quando 
vi uma publicação nas redes 
sociais onde tinha a descrição 
do local, valor e a duração do 
curso. Era meu sonho fazer 
curso de culinária. Após ver 
que os pacotes eram acessí-
veis e o curso era de 30 dias, 
decidi me inscrever. Paguei 
três mil meticais. No entan-
to, só tivemos duas aulas, que 
foram interrompidas porque 
alegadamente a professora foi 
demitida. Apresentaram-nos 
um outro professor, mas este 

só deu uma aula e sumiu”, 
narrou.

Apercebendo-se de que a 
instituição não cumpria com o 
prometido, os estudantes pro-
curaram a direcção da escola 
para expor aquelas que eram 
as suas inquietações, mas de-
balde. A mesma não mostrou 
soluções para os problemas 
que inquietavam sobremanei-
ra aos formandos.

“Percebemos que estáva-
mos a ser injustiçados e que 
provavelmente estávamos a 
passar por uma burla, exigi-
mos o nosso valor de volta e 
o director da instituição dis-
se que não se fazia a devolu-
ção do valor. Mesmo assim, 
orientou-nos a fazer uma nota 
pedindo a devolução do valor 
em causa e que a nota seria 
respondida dentro de 72h. Fi-
zemos a carta e até hoje não 
tivemos a resposta”, desaba-
fou a jovem, que por estas 
alturas contava já estar capa-
citada para colocar em práti-
ca o seu pequeno negócio de 
doces.

Estudantes pagam inscrição e propinas e depois ficam a ver “navios” 

Governo reconhece existência de burladores e promete passar a ser vigilante
O referido centro de formação não aceita sequer devolver os valores às vítimas

Quem também viu o sonho 
de ter noções de Secretariado 
Executivo frustrado é Águeda 
Machava. A fonte conta que foi 
alertada por uma funcionária da 

Visão Juvenil para não se inscre-
ver, mas não deu ouvidos e hoje 
vive no mar das lamúrias.

“Se o tempo voltasse atrás 
nunca teria jogado o meu di-

nheiro no lixo. No acto da inscri-
ção, uma funcionária disse que 
devia ter cuidado com a Visão 
Juvenil, mas como não adiantou 
detalhes, pensava que fosse ape-

Duarte Sitoe 

A equipa de reportagem do Evi-
dências fez-se às instalações da Visão 
Juvenil, para ouvir a versão dos factos 
na voz do director Abel das Neves, 
mas o mesmo não quis tecer comen-
tários sobre o assunto, tendo dito à 
secretária “vai dizer a eles que não 
estou”. 

Inconformada, a equipa do Evi-
dências contactou telefonicamente o 
visado, mas o mesmo declarou que 

não ia tecer comentários sobre o 
assunto.

O Estado moçambicano garante 
o Patrocínio e a Assistência jurídico 
ao cidadão através do Instituto do Pa-
trocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), 
nos termos do disposto no Artigo 
62 da Constituição da República de 
Moçambique. 

No IPAJ do Distrito Municipal 
Ka Mavota, as duas partes, ou seja, 

nas uma chamada de atenção. Na 
primeira semana as coisas correram 
muito bem, mas na segunda tudo co-
meçou a mudar, os professores desa-
pareceram e o responsável também 
sumiu do mapa. Quando íamos para 
a direcção diziam que o problema 
estava a ser resolvido, mas até hoje 
nada aconteceu”, disse angustiada.

Ramos Miguel era funcionário 
numa estância turística na Ponta de 
Ouro, mas com a eclosão da pande-
mia engrossou o exército de desem-
pregados do país. Sendo pai de três 
filhos, Miguel procurou alternativas 
para ter um emprego autónomo e 
viu no curso profissionalizante de 
Electricidade Instaladora uma opor-
tunidade para iniciar o seu próprio 

negócio. Contudo, tal pretensão foi 
adiada e agora faz parte da lista de 
jovens que viram seus sonhos seques-
trados pelo Centro Visão Juvenil, ins-
tituição que se dedica a burlas peran-
te o olhar passivo das autoridades.

“Depois que perdi emprego, a 
minha família reuniu-se para me 
ajudar porque tenho esposa e filhos 
que dependem de mim. Mandaram 
escolher um curso profissionalizante 
que me poderia render alguma coisa. 
Escolhi fazer Electricidade, uma vez 
que é uma área com muito mercado. 
Por ser uma escola acessível, escolhi 
a Visão Juvenil, mas foi uma expe-
riência amarga”, contou Miguel, 
para depois acrescentar que a escola 
não dispunha de ferramentas para 
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Centro Visão Juvenil acusado de burlar jovens

Justiça pode cobrar dinheiro coercivamente ou penhorar os bens a favor das vítimas

MINEDH reconhece que há instituições 
mal-intencionadas, mas...

Governo reconhece existência de burladores e promete passar a ser vigilante
O referido centro de formação não aceita sequer devolver os valores às vítimas

Abel das Neves

Visão Juvenil é apenas 
um exemplo da anarquia no 
sector de formação profissio-
nalizante no país. Sobre o 
caso, a Direcção Provincial 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano da Cidade 
de Maputo explicou que os 
cursos profissionalizantes 
não são chancelados do Mi-
nistério da Educação e De-
senvolvimento Humano.

“Existe uma larga expe-
riência entre cursos profis-
sionais e profissionalizantes. 

Os cursos profissionalizantes 
são de curta duração e as 
instituições são responsáveis 
pela emissão dos certifica-
dos. Por sua vez, os cursos 
profissionais são de longa 
duração e têm equivalências, 
ou seja, a pessoa pode fazer 
o primeiro ano e começar 
a trabalhar segundo o que 
aprendeu”, disse Zacarias 
Bié.

Indo mais longe, Bié 
acrescentou que quem cer-
tifica as instituições que se 

dedicam aos cursos profis-
sionalizantes é a Autoridade 
Nacional de Educação Pro-
fissional (ANEP), contudo 
a mesma não é responsável 
pela fiscalização das mesmas.

Por sua vez, a ANEP, au-
toridade reguladora do ensi-
no profissional em Moçam-
bique, reconheceu que há 
escolas mal-intencionadas, 
tendo adiantado que vai fa-
zer diligências para se intei-
rar do caso e posteriormente 
se pronunciar.

os estudantes burlados e o director da 
Visão Juvenil foram incitados a resol-
ver o caso de forma extrajudicial, mas 
Abel das Neves declarou que não ti-
nha condições para devolver o dinhei-
ro aos estudantes, tendo condicionado 
que a única solução era os mesmos 
regressarem às aulas.

“Quando fomos ao IPAJ colo-
caram-nos a ideia de resolver o pro-
blema de uma forma amigável, mas 

o director da Visão Juvenil disse que 
não podia devolver o dinheiro porque 
não o tinha. Segundo ele, a única so-
lução para o nosso caso era voltar a 
estudar, mas como sabíamos que a es-
cola não dispunha de professores não 
aceitamos e o caso vai seguir para a 
Procuradoria-geral da República”, 
disse Rosa Miambo.

Por sua vez, o IPAJ ao nível da 
Delegação do Distrito Municipal Ka 

aulas práticas.
“Numa primeira fase, disseram 

que as aulas não podiam arrancar 
porque eram poucos os estudantes 
que se inscreveram.  Reclamamos 
e a escola viu-se obrigada a mudar 
de postura. Quando arrancaram as 
aulas não havia separação de cursos, 
ou seja, todos estávamos na mesma 
escola e os professores não tinham 
domínio de nada. Percebemos que 
não havia seriedade e pedimos a de-
volução do dinheiro, mas o senhor 
Abel sumiu”, denunciou.

Anacleto Cossa, outra vítima, 
conta que perante a postura do di-
rector da Visão Juvenil decidiram en-
caminhar o caso para as autoridades 
de lei e ordem, onde foram dissipa-

das todas as dúvidas de que não pas-
sava de um esquema sofisticado para 
se apoderar do dinheiro alheio.

“Percebemos que o Abel das Ne-
ves não tinha vontade de resolver o 
nosso problema e décimos levar o 
caso para polícia. Quando chegamos 
à esquadra do bairro Ferroviário, 
perguntaram-nos do que se tratava 
e contamos que tínhamos problema 
com a Visão Juvenil. Para o nosso es-
panto, a polícia disse que estava can-
sada de resolver os problemas dessa 
escola, uma vez que não éramos os 
primeiros a meter uma queixa contra 
aquela instituição. Aconselharam-
-nos a encaminhar o caso à Procura-
doria, através da IPAJ”, disse.

Mavota declarou que perante a 
recusa das duas partes de resolver 
o caso de forma amigável, o mes-
mo vai seguir para a PGR

Segundo David da Graça, 
representante naquela instituição 
de assistência jurídica naquele 
distrito, a PGR vai marcar uma 
audiência, onde cada um dos en-

volvidos vai contar a sua versão 
dos factos. Entretanto, da Graça 
avançou que por tratar-se de um 
crime semi-público, o burlador, 
numa primeira fase, não será pre-
so, mas sim obrigado a ressarcir 
os queixosos. 

“Se ele recusar-se a pagar, o 
juiz vai condenar a pagar de for-

ma coerciva num intervalo de 30 
dias. Se não conseguir pagar, vai 
se levar os bens susceptíveis, mas 
antes deve se requerer ao tribunal 
para se penhorar os bens. Nós 
não temos a capacidade de julgar, 
fazemos aconselhamento, cabe às 
partes o entendimento”, explicou 
o técnico do IPAJ.
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Moçambique recebe mais de seis milhões de dólares 

Porto da Beira responde activamente à crise do transporte 
marítimo global

No dia 15 de Outubro corrente, Moçambique 
tornou-se o primeiro país a receber paga-
mentos de um fundo fiduciário do Banco 
Mundial para reduzir as emissões do desflo-

restamento e degradação florestal - comummente co-
nhecido como REDD +. O Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF) pagou a Moçambique USD 6,4 milhões 
pela redução de 1,28 milhões de toneladas de emissões 
de carbono desde 2019. 

A Cornelder de Moçambique, SA e o Corre-
dor da Beira viram um aumento contínuo 
na demanda pelos seus serviços, por par-
te dos exportadores de cobre dos países 

do Hinterland. 

O pagamento é o primeiro 
de quatro ao abrigo do Acor-
do de Pagamento de Reduções 
de Emissões (ERPA) do país 
com o FCPF, que poderá des-
bloquear até USD 50 milhões 
para reduzir até 10 milhões de 
toneladas de emissões de C02 
na Província da Zambézia, até 
2024.

Para receber os seis mi-
lhões de dólares, Moçambique 
apresentou um relatório oficial 
de monitorização confirman-
do as reduções de emissões; 
uma verificação independente 
de terceiros foi realizada entre 
Setembro de 2020 e Maio de 
2021.

“Prevenir o desfloresta-
mento e aumentar os esforços 
para restaurar aqueles que já 
foram danificados são as ac-
ções gémeas essenciais para 
garantir um futuro mais segu-

ro, resistente ao clima e mais 
próspero para as comunida-
des locais e o país como um 
todo”, disse Idah Pswarayi-Ri-
ddihough, representante do 
Banco Mundial para Moçam-
bique, Madagáscar, Maurício, 
Seychelles e Comores, para 
depois acrescentar que “esses 
esforços são caros e acordos de 
pagamento como esses podem 
mudar o jogo, pois fornecem 
os recursos financeiros neces-
sários para melhorar o ma-
nejo florestal sustentável e a 
resiliência”.

Por outro lado, Pswarayi-
-Riddihough salienta que 
a remuneração é um reco-
nhecimento da contribuição 
de Moçambique para a im-
plementação de actividades 
de redução de emissões, tais 
como a adopção de práticas 
agrícolas sustentáveis, moni-

Durante os exercícios 
económicos de 2018 e 2019, 
essa procura traduziu-se em 
um aumento significativo de 
42% no cobre da Zâmbia e 
um impressionante aumento 
de 700% na República De-
mocrática do Congo (RDC), 
o que contribuiu para que 
o porto manuseasse mais de 
270.000 toneladas de cobre 
naquela época. 

A tendência crescente foi 
persistente e, em 2020, as ex-
portações da RDC aumen-
taram até 116%, enquanto, 
para a Zâmbia, registou-se 
um crescimento de 88%. A 
quantidade total de cobre ma-
nuseada excedeu 500.000 to-
neladas transportadas por via 

de contentores.
As interrupções da cadeia 

de suprimentos experimen-
tadas globalmente, devido 
aos bloqueios relacionados à 
Covid-19, causaram atrasos 
nos cronogramas de navios e 
na falta de contentores, o que 
dificultou as cadeias de abas-
tecimento de cobre a nível 
global, não poupando a rota 
da Beira. Estes factores tive-
ram um impacto negativo na 
produção de cobre do Hinter-
land em mais de 50%, num 
momento em que o preço 
internacional do cobre sofre 
aumentos e beneficiará, sig-
nificativamente, as economias 
do interior.

Como tal, o porto e os 

Pela redução de 1,28 milhões de toneladas de emissões de carbono 

toramento do uso de recursos 
florestais ou restauração de 
terras degradadas.

Actualmente, o Forest 
Carbon Partnership Facility 
(FCPF) cobre nove distritos 
da Província da Zambézia: 
Alto Molócue, Gilé, Gurué, 
Ile, Maganja da Costa, Mo-
cuba, Mocubela, Mulevala e 
Pebane. 

As comunidades locais 
vão receber uma parcela pre-
viamente acordada dos pa-
gamentos em relação à sua 
contribuição para a redução 
do desflorestamento. Um pla-
no de repartição de benefícios 

preparado com actores locais 
e comunidades que contri-
buíram para os resultados irá 
garantir que eles recebam a 
maioria dos benefícios, permi-
tindo que as partes interessa-
das continuem a promover o 
manejo comunitário de recur-
sos naturais e a restauração de 
áreas degradadas, ao mesmo 
tempo que estimulam modelos 
agrícolas favoráveis à conser-
vação, sensíveis à nutrição e 
climáticos.

“As comunidades da flores-
ta são os verdadeiros vence-
dores aqui. Este acordo per-
mitirá a Moçambique obter 

financiamento de longo prazo 
para fornecer alternativas ao 
desmatamento e recompen-
sar os esforços para mitigar as 
mudanças climáticas, reduzir 
a pobreza e gerir os recursos 
naturais de forma sustentável 
para cumprir as metas das 
Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDC). Este é 
um grande passo para os es-
forços contínuos do país para 
salvar as florestas e travar o 
desmatamento ”, disse Ivete 
Joaquim Maibaze, Ministra da 
Terra e Meio Ambiente 

Cerca de 43%, ou 34 mi-
lhões de hectares de todo o 
território nacional são cober-
tos por florestas naturais que 
foram severamente degrada-
das ao longo dos anos. 

Refira-se que O Forest 
Carbon Partnership Facility 
(FCPF) é uma parceria global 
de governos, empresas, socie-
dade civil e organizações de 
povos indígenas com foco na 
redução de emissões do des-
florestamento e degradação 
florestal, conservação de stock 
de carbono florestal, gestão 
sustentável de florestas e au-
mento de reservas de carbono 
florestal em países em desen-
volvimento. AS

membros do corredor deram 
importantes passos no sentido 
de reintroduzir o carregamen-
to de cobre a granel da Beira, 
quase duas décadas depois 
de terem mudado para o sis-
tema de carregamento por 
contentores. 

Participaram desta memo-
rável operação com a Cor-
nelder, a Access World na 
qualidade de agente de carga 

e o Agente de Navios, Terra 
Mar Logistics, provando que 
os transportes fraccionados 
são uma alternativa eficaz ao 
transporte de contentores de 
cobre para fora da Beira. 

A operação foi bem-suce-
dida com 15.000 toneladas de 
cátodos de cobre carregados 
de 30 de Setembro a 5 de Ou-
tubro de 2021, tendo o navio 
desatracado nas primeiras ho-

ras do dia 06 de Outubro.
A segurança, durante a 

operação, foi como sempre a 
principal preocupação, o que 
contribuiu para que fosse pos-
sível concluir a operação sem 
ferimentos ou comprometi-
mento da integridade da car-
ga. O porto manteve os seus 
habituais e imprescindíveis 
protocolos de segurança, para 
o manuseio de cobre em con-
tentores para carga fracciona-
da. Como tal, a operação foi 
bem-sucedida sem quaisquer 
violações ou incidentes de 
segurança.

Os prestadores de serviços 
de logística de carga do por-
to e corredor da Beira estão 
empenhados em maximizar 
o potencial do transporte de 
carga fraccionada, para aliviar 
a actual crise do transporte de 
contentores e continuarão a 
oferecer esta solução aos valio-
sos clientes do corredor. FdS
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o mundo, isso não era admissível.
Mas o que ali foi feito foi a de-

fesa do interesse nacional moçam-
bicano. E conseguimos, porque o 
acordo de Nkomati não era, como 
alguns dizem, para trair o ANC, 
pelo contrário, Moçambique sal-
vou o ANC, porque o que estava 
a acontecer na África do Sul é que 
as Forças Armadas Sul-africanas 
estavam na fronteira de Ressano 
Garcia e estavam preparadas para 
invadir Moçambique em apoio à 
Renamo para a colocar no poder, 
num plano idêntico de que tinha 
feito em Angola.

Portanto, não era primeira vez e 
não era fantasia, mas real. Em An-
gola, onde estavam a apoiar a UNI-
TA prepararam tudo e avançaram 
até às portas de Luanda, depois que 
se instalaram em Namíbia, fizeram 
tudo isso para ir tomar Luanda em 
apoio à UNITA e colocar este no 
poder e desalojar o MPLA.

Mas estes reagiram, pediram 
apoio da união soviética para aju-
dar a parar esta invasão, isto cha-
mou-se a operação Charlot. E a 
União Soviética com a sua capa-
cidade de transporte e logística e 
os cubanos com a sua capacidade 
técnica, das forças terrestres, aéreas 
e pilotos usando material russo vie-
ram e pararam a invasão sul-africa-
na. Uma operação idêntica estava 
em curso em Moçambique.

E os serviços secretos descobri-
ram e contaram ao Presidente, e 
decidiu-se que era preciso entrar 
em acordo de não agressão com a 
África do Sul e eles vão pedir para 
entregar o ANC, há uma negocia-
ção a fazer e vamos expor aos ame-
ricanos. E informar aos americanos 
que está a acontecer isto, vocês 
querem uma nova operação Char-
lot em Moçambique?

Isto pode parecer simples, mas 
levou tempo. E, com efeito, redu-
ziu pouco a actividade de ANC em 
Maputo, mas não noutras regiões 
do país. Houve uma série de ac-
ções que foram negociáveis, mas 
depois se chegou num compromis-
so. O que nós conseguimos? Que 
não haja mais ataques directos de 
sul-africanos a Moçambique, por-
que eles estavam a atacar vindo de 
aviões, bombardeavam Matola, e 
vinham de submarinos a Maputo 
e atacavam. Até apoios à RENA-
MO tinham que parar, e antes de 
assinatura de acordo fizeram uma 
grande entrega de equipamento à 
RENAMO porque sabiam que era 
o último apoio directo.

 O Acordo de Inkomati foi para 
defender o interesse nacional do 
Estado. E o que se fez foi um acor-
do com diabo.

Não há agravo da suspei-
ta quando demos primazia e 
destaque a esse novo amigo 
bilateral no lugar dos nossos 
amigos tradicionais, no caso a 
SADC?

- Isso não sei explicar. Eu só 
lembro que o Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança estava hesi-
tante em ir pedir apoio externo e 
houve uma discussão que saiu um 
bocadinho para o público e eu de-
fendi que tem que pedir. Mas o Es-
tado Islâmico não são meia dúzia 
de insurretos com uns tiros e umas 
catanas que decapitam e criam ter-
ror, é uma coisa muito mais compli-
cada e poderosa, tem dinheiro, tem 
meios e técnicos e alguns deles são 
pessoas que estavam nos governos 
que se desligaram para poder fazer 
apoio ao Estado islâmico.

Agora, porque é que aparece 
Ruanda eu não sei, mas acho que 
é bom, desde que se defenda o in-
teresse nacional e não se crie outro 
tipo de problemas que não são do 
interesse do Estado Moçambicano. 
É um bocado surpreendente por-
que é que veio Ruanda, mas não 
sei.

“Há presidentes que 
enriquecem rapidamente, 
a custa do Estado … Isso a 

população vê”

General, longe dos assun-
tos de segurança e voltando 
as atenções à actualidade. A 
nível da região assiste-se, de 
forma agressiva, a uma certa 
generalização de sentimen-
to de revolta nos jovens, que 
já partiram para manifesta-
ção na África do Sul, Angola e 
Zimbabwe… que mensagem 
este fenómeno transmite?

- Bom, eu não conheço as mo-
tivações, mas tenho acompanhado 
manifestações e não é só aqui. Te-
nho acompanhado manifestações 
na França, na Espanha, na Itália, 
na Rússia, é próprio dos jovens. 
Acho que é uma manifestação na-
tural, em 1968, a grande manifesta-
ção de jovens ultra-revolucionários 
que se juntaram a Alemanha, Fran-
ça… até rebentaram às ruas, uma 
espécie fundamentalista da esquer-
da que durou um tempo e os líderes 
foram presos, mas alguns hoje são 
líderes de movimentos políticos.

Não tenho informação detalha-
da, são interpretações, são mani-
festações que em momento de crise 
pioram, porque aí quem não tem 
trabalho tem que apresentar traba-
lho. África de Sul tem o movimento 
de Malema, mas ele próprio não 
leva aquela vida.

Quando um governo opta 
por reprimir manifestações 
ou revoltas de jovens está a 
dar a devida resposta ou a 
adiar um problema?

- Está a criar um problema, mas 
as técnicas de repressão estão aper-
feiçoadas, portanto é possível ir 
contra a vontade de uma população 
e fazer um controlo que evita uma 
revolta vitoriosa contra o Estado. 
Em vários países, como a Rússia, a 
contestação lá é um indivíduo mais 
da direita, mas Putin podia deixar 
já que são suficientemente fortes e 
as eleições mostram que são fortes, 
tem 80 e tal porcento, mas estão 
sempre a reprimir, porque acham 
que desta maneira também não 
deixam se espalhar, pode ser, mas 
neste caso quando são movimentos 
que não têm tendências populares 
não têm grande peso.

Na Polónia agora ocorre um fe-

nómeno idêntico ao da Rússia, mas 
não é específico de África. Embo-
ra em África, devido à corrupção, 
alguns presidentes que enriquecem 
muito rapidamente, à custa do Es-
tado, etc. Isso a população vê, a 
população não é besta como diz o 
brasileiro.

“Infelizmente, a corrupção na 
justiça também existe”

Temos esse desafio da cor-
rupção…, conseguimos con-
trolar?

- Mas são exemplos dessas… dí-
vidas ocultas, vamos ver o que dá. 
Tem o caso da Embraer, também é 
um aviso, foram condenados, é im-
portante que haja uma justiça mui-
to independente, mas, infelizmen-
te, a corrupção na justiça também 
existe, era preciso que não houves-
se, mas infelizmente... Deviam ver 
vocês jovens… devem debater e en-
contrar respostas. 

E no caso de Moçambique, 
como olha para os jovens?

- Eu penso que a juventude é a 
mesma, apesar de ser num contex-
to diferente. A sociedade já evoluiu 
muito, num bom sentido em geral, 
embora haja aspectos negativos, 
gravíssimos como a corrupção. A 
juventude deve se preparar para ter 
emprego, casa, família, ou seja, a 
preocupação é a mesma da juven-
tude do passado embora durante a 
luta de libertação nacional muitos 
jovens tenham aderido sem inten-
ção de, no futuro, ser presidente, ou 
empresário e fez porque é preciso, 
mas o interesse nacional era inde-
pendência e isso era fácil porque a 
unidade era feita nessa base.

Quando dentro da Frelimo co-
meçávamos a discutir se nós quere-
mos ser socialistas, como a União 
Soviética, Suécia… o Presidente 
Mondlane dizia: meus amigos não 
se dispersem, agora é independên-
cia, não se dispersem.

O contexto histórico é outro, 
mas neste contexto histórico actual 
a atitude em relação à juventude é 
idêntica àquela que houve na juven-
tude daquele contexto. Para atingir 
os objectivos que pretende tem que 
trabalhar para isso, revolta-se, cri-
tica, fala, tem opiniões diversas, 
aquilo é fundamental e tem de ha-
ver ambiente para se poder discutir, 
conversar e resolver as coisas paci-
ficamente, isto é fundamental, é o 
princípio de democracia. Por acaso 
o Presidente Nyusi desenvolve mui-
to isso e talvez com o tempo está 
a ver que está a dar muita corda, 
acho que não faz mal, mas talvez 
esteja a ser aconselhado. Tem que 
ser mais calmo.
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A concorrência mora ao lado
Afonso Almeida Brandão

De vez em quando...

O poder, o conhecimento, as regalias e a as-
censão na estrutura organizacional são os re-
cursos escassos que estão na génese das dis-
putas entre os líderes do Mercado Interno. E 
você vai cruzar os braços a esta luta?
Se quer ganhar, terá não apenas de ser bom 
naquelas que são as suas atribuições especí-
ficas, bem como alargar o seu espaço de in-
fluência.
Os seus colegas, a sua equipa e os seus chefes 
terão de ver em si alguém que faz acontecer. 
Ou seja, terá de marcar pontos e publicitá-
los junto do máximo de ouvidos.
Deixamos aqui — a título de aconselhamen-
to — doze “dicas” para que possa bater a 
concorrência.

COOPERAR
Olhe à sua volta e descubra áreas da sua em-
presa que necessitem de uma melhor perfor-
mance, que clamem por mudança. Mas at-
enção: o segredo está em cooperar com as 
pessoas responsáveis pela área onde os resul-
tados não são tão famosos e não atropelá-lo 
com a sua intervenção.
Ganhe um parceiro, não queira ganhar um 
inimigo. Terá de ter autorização para se en-
volver.

EQUIPA
Depois de conquistar o responsável pela área 
que necessita de mudança, oferecendo o seu 
apoio, ajude na construção da equipa que se 
dedicará a esse projecto interno.
Não queira ser visto como o cavaleiro que 
tudo resolve. Seja antes o comandante que 
levou as tropas ao sucesso. Tem de revelar 
capacidade de trabalho em equipa e, sobre-
tudo, gestão de equipas. Seja o timoneiro e 
não o pioneiro. Conquiste a equipa, os seus 
membros serão as testemunhas vivas das suas 
virtudes.

ACÇÃO
Faça acontecer. Assumiu, e bem, o desafio, 
agora os resultados têm de aparecer. É pos-
sível que não consiga atingir todos os objec-
tivos a que se propôs. Mas não se preocupe, 
desde que tenhas evidências incontestáveis 

de que os processos se tornaram mais efici-
entes e que a intervenção tem um retorno 
evidente e positivo.
Mostre que a equipa tem potencial e que 
muito mais se pode fazer no Futuro, man-
tendo o rumo... e o Líder.

VALORIZAR  
Publicite os resultados. Este é o momento 
que está na base de toda a sua empreitada. 
Promover-se de forma a ofuscar a concor-
rência. É aqui que muitos falham após lon-
gas jornadas. Mas falham por um simples 
motivo, puxam os créditos para si. Valorize 
a especialidade do Grupo, as sinergias da 
Equipa, o emergir de excelentes ideias e sua 
implementação. A equipa será a sua voz, o 
seu estandarte, publicite por todos os canais 
possíveis os resultados do Colectivo. E essa é 
a realidade, o líder vive da forma como po-
tencia as suas equipas, alcançando resultados 
de excepção. É isto que a concorrência terá 
de fazer melhor do que você dentro da orga-
nização.

“COACHING” PARA QUÊ?
Alguns tipos de conhecimentos e skills po-
dem ser adquiridos pela leitura, observação 
ou audição. Mas outros apenas pela prática e 
experiência, pois necessitam da possibilidade 
de desempenhar e agir sobre pressão, a fim 
de aprender com os próprios erros e as ex-
periências directas no trabalho. O coaching 
envolve um fluxo contínuo de instruções, co-
mentários e sugestões entre coach e treinado, 
visando a aprendizagem contínua sustenta-
da. Desta forma — e em nossa opinião — o 
coaching proporciona várias capacidades.

FLEXIBILIDADE
Aderir à mudança é essencial à sobrevivência 
das organizações, permitindo-lhes ganhar 
vantagens competitivas. Para tal, tem de ha-
ver flexibilidade e adaptalidade da força de 
trabalho. 

CONVIVER
As pessoas devem ter capacidade para trab-
alhar em redes dentro e fora das suas orga-

nizações, responder às mudanças e assumir 
responsabilidades pessoais.

RELACIONAMENTOS 
A capacidade de gerir relacionamentos lat-
erais está-se a tornar um factor crítico na 
habilidade das pessoas em alcançar os seus 
objectivos, pelo que as competências ligadas 
às relações interpessoais são cada vez mais 
necessárias.

APRENDER
As organizações que sobrevivem são as que 
apostam na aprendizagem e renovação con-
tínua, sendo as pessoas responsáveis pela 
gestão da sua aprendizagem em resposta às 
constantes mudanças nas necessidades orga-
nizacionais, criando as suas próprias opor-
tunidades visando as suas capacidades e cria-
tividade.

CARREIRA
A progressão de carreira consistia em pro-
moções hierárquicas. Actualmente, é a con-
tribuição para a valorização da organização 
que é evidenciada, pelo que as pessoas de-
verão ter a capacidade de desenvolver uma 
base de experiências e de rede de relaciona-
mentos mais extensa, de forma a criar mais 
oportunidades de carreira.

VALOR
Sendo a valorização da organização cada vez 
mais importante, conforme referido no pon-
to anterior, as pessoas devem perseguir opor-
tunidades visando ganhar valor, de forma e 
contribuir para o objectivo colectivo de as-
segurar vantagem competitiva e um desem-
penho excepcional.

MELHORAR
A rapidez da mudança impõe que as orga-
nizações abandonem as estruturas vertical-
izadas e se reconfigurem numa liderança 
emergente, em que os coachs assumem uma 
relação com as pessoas de acompanhamento 
e orientação do seu desenvolvimento no sen-
tido de criar novos conhecimentos e melho-
rar os respectivos desempenhos.

Quando falamos em concorrência, regra geral, referimo-nos na dimensão externa da organização, onde as opções dos líderes se 
enfrentam em pleno Mercado. Porém, tal como há o MercadoExterno, cada organização tem o seu próprio Mercado Interno. Aqui 
os seus concorrentes podem muito bem ter o seu quartel-general montado já no gabinete ao lado, congeminando nos mesmos 
corredores do que você, ignorando, percorre durante o dia.
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A semana finda é em muitos países cele-
brada com o dia do professor. Um dia variáv-
el, consoante a história nacional e as opções 
políticas para homenagear essa figura-chave 
do xadrez social e civil das sociedades con-
temporâneas. A nível internacional, o dia do 
professor é celebrado a 5 de Outubro, e foi 
estabelecido apenas em 1994 pela UNSECO. 
Entretanto, esta iniciativa tardia não induziu 
à mudança de data para celebrar este dia por 
parte de vários países que já tinham instituído 
o dia do professor. Se trata de países principal-
mente do hemisfério Sul, em que a actividade 
docente sempre foi considerada fundamen-
tal para o desenvolvimento da sociedade e o 
avanço da inclusão social. 

No Brasil, por exemplo, o dia do professor 
continua no mês de Outubro, entretanto ele 
está marcado para o dia 15. A razão é simples 
e complexa ao mesmo tempo, evocando mo-
mentos históricos marcantes para este país, 
assim como para o progresso da emancipação 
feminina e da consciência negra brasileira: foi 
a 15 de Outubro de 1827 que Dom Pedro I, 
na altura Imperador do Brasil, criou o ensino 
elementar no país; e foi graças à acção política 
de Antonieta de Barros, a primeira preta a ter 
um cargo político no país, eleita na assem-
bleia legislativa do Estado de Santa Catarina, 
um dos mais ricos e meridionais do país, que 
foi aprovada a lei que instituía 15 de Outu-
bro como feriado dedicado ao professor. Lei 
estadual que anos mais tarde, em 1963, um 
Decreto federal tornou feriado nacional, que 

até hoje se celebra.
No caso de Moçambique também o dia do 

professor tem ligações bastante evidentes com 
a luta emancipatória do país. Foi a 15 de Out-
ubro de 1981 que Samora Machel criou a Or-
ganização Nacional dos Professores (ONP), e 
é por isso que, até hoje, este dia é celebrado, 
em Moçambique, numa data diferente com 
relação ao dia internacional, estabelecido 
pela UNESCO.

Fora desses pormenores, que entretanto 
dizem respeito à própria história dos vários 
países, a figura do professor, em todo o mun-
do, sofreu um processo de desvalorização. 
Num mundo mercantilizado, em que o valor 
de uma profissão se mede com o ordenado, 
o professor se coloca – entre as profissões 
intelectuais – nos últimos lugares, inclusi-
vamente em Moçambique, onde a sua falta, 
principalmente fora das grandes cidades, con-
tinua gritante. 

Alguns dados estatísticos, publicados pelo 
INE, dão uma ideia mais clara da situação: 
com efeito, a via para uma educação de quali-
dade, que vê na figura do docente o pilar fun-
damental, tem sido complicada. Se, em 1975, 
o rácio entre alunos e professores no EP1 era 
de 65,3:1, trinta anos mais tarde, em 2005, ele 
tinha piorado, com um rácio de 74,0:1, para 
reduzir parcialmente nos anos a seguir, mas 
ainda sendo de 65:1, com várias realidades, 
principalmente no norte do país, ainda acima 
dos 70 alunos por professor, como na provín-
cia de Nampula. 

A meta que o governo tinha estabelecido, 
de reduzir o rácio a 57:1, não foi alcançado, e 
o mesmo deve ser dito acerca da necessidade 
de novas salas de aulas e de contratação de 
novos docentes. A tendência para os níveis su-
periores de ensino reflecte a mesma do EP1, 
podendo, portanto, concluir que a educação 
inclusiva e de qualidade está ainda muito 
longe de ser alcançada.

Ademais, o professor não está isento de 
influências negativas de tipo social. Infeliz-
mente, a degradação ética geral, associada 
à desvalorização cada vez evidente do papel 
do docente tem provocado situações terríveis, 
em que a família, de um lado, e a escola (e 
os professores) de outro lado, representam 
os lugares mais inseguros para as crianças 
moçambicanas. Notícias de violações de me-
ninas menores de 14 anos por parte de pais, 
tios, professores já passam despercebidas aos 
demais, sendo provavelmente este um dos 
motivos que faz com que boa parte da popu-
lação moçambicana em idade escolar não só 
não frequente a escola oficial, mas não acred-
ite nela.

Em suma, a retomada do papel educativo 
do professor, cujo dia acabámos de celebrar 
semana passada, passa sim por políticas públi-
cas mais coerentes, mas também para uma 
deontologia profissional que vê nesta figura 
central um ponto de referência para a eman-
cipação de todos os jovens, uma fonte de inspi-
ração que ninguém tem o direito de trair com 
comportamentos reprováveis e condenáveis.

OPINIÃO

Os nossos professores
Luca Bussotti

A esquina do sociólogo

                      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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O que caracteriza Moçambique desde os 
primórdios da sua constituição são de facto 
guerras, desigualdades sociais, corrupção, 
ociosidade que é parte integrante da cul-
tura política e a opacidade académica e o 
cenário refractário na produção científica, 
não esquecendo a classe trabalhadora, ne-
potismo, clientelismo, péssima governação, 
ausência de liderança, como alguns ingre-
dientes que fazem parte do tecido social de 
um país denominado Moçambique. A isto 
junta-se o facto de que somos bons mestres 
na procrastinação e em protelar o que é 
mais importante e urgente a se fazer.

Entretanto, estas características não só 
caracterizam o Estado moçambicano de 
forma institucional, mas a sociedade no seu 
todo, com maior enfoque para as diversas 
organizações políticas, sociedade civil, insti-
tuições religiosas.

Com este ensaio pretendemos, reflectir 
em torno da última notícia sobre a morte 
do líder da junta militar da Renamo, Ma-
riano Nhongo. A morte deste moçambicano 
e a sua influência política e militar desde a 
morte de Afonso Dlhakama dividiu diversas 
opiniões do solo pátrio partindo dos acadé-
micos, políticos, estudantes universitários 
com interesse em estudos de política e se-
gurança, e as diversas instituições religiosas 
que durante o período colonial e na época 
da guerra civil foram de capital importân-
cia, para que o país tivesse tréguas, primeiro 
com o jugo colonial e depois com os pró-
prios moçambicanos.

Foi possível no presente cenário ver al-
gumas análises proféticas dando conta do 
fim do conflito no centro, indo mais fundo 
na ideia segundo a qual as discrepâncias 
existentes no seio do partindo Renamo já 
terminaram. Outros são da opinião de que 
o líder da junta militar morre de forma in-
glória, mas especula-se que tenha formado 
alguns seguidores seus que podem dar con-
tinuidade ao seu legado de guerra, o mesmo 
legado deixado pelo primeiro desertor da 
Frente de Libertação de Moçambique, anos 
pós independência, em 1976, criando uma 
guerra civil, que teve como seguidor Afonso 
Dlhakama.

Na linha do afirmamos no primeiro pa-
rágrafo do presente ensaio, algumas ques-

tões podem ser levantadas: Que ilações se 
podem tirar em torno da morte do líder da 
junta militar? Qual foi seu contributo na 
instabilidade do país? Quem tirou benefí-
cio com a instabilidade política e militar na 
zona centro e na própria Renamo? Tantas 
outras perguntas poderiam ser feitas antes 
de se fazer análises precipitadas, até porque 
ele foi parte integrante do nosso tecido so-
cial.

Moçambique, como escreveu o filósofo 
moçambicano Severino Ngoenha, foi e ain-
da é o palco privilegiado de todas as formas 
de violência, tornando esta façanha inelu-
tável, dado que em alguns pontos do país 
tem se desvelado em forma de guerra o que 
ulteriormente cria a instabilidade em vários 
seguimentos sociais. Explica ainda o filósofo 
que tal violência deriva do facto de sermos 
violentos a nível individual, o que possibilita 
a violência colectiva.

Voltemos à morte do líder da junta mi-
litar da Renamo, em torno dos prováveis 
contornos políticos, económicos e sociais. 
Afinal, o que impede o debate político na-
cional, em termos teóricos e práticos.

A teoria política, bem como o pragma-
tismo político, estão além daquilo que deve 
responder às situações do debate político 
desde as fragilidades do sistema político e o 
de governação que não conseguem respon-
der às necessidades primárias do país.

Uma pergunta que não deve ser contida 
prende-se com o verdadeiro responsável do 
cenário desta situação. Talvez ontem pode 
ter sido Chissano, Guebuza, hoje não res-
ta dúvida que é o actual Presidente, Filipe 
Nyusi. Até porque no seu discurso no pri-
meiro mandato teria dito que o povo era 
o seu patrão. Mas é notório que o mesmo 
povo que é seu patrão continua além das ex-
pectativas no sentido em que desde os actos 
de corrupção, com incidência nas dívidas 
ocultas, onde Nyusi é mencionado constan-
temente por agentes processuais, o conflito 
do centro que não está a conseguir respon-
der à violência armada em Cabo Delgado.

A nossa pretensão não é, de maneira al-
guma, que Nyusi como sendo o Presidente 
do país possa de facto responder a todos os 
problemas do país, mas como sendo guar-
dião número um de Moçambique deve ser 

capaz de gerir os problemas do seu patrão, 
que desde o primeiro mandato está a ser de-
siludido. Em outros cenários, ou melhor, em 
outras galáxias governativas o Presidente 
devia pôr à disposição o seu cargo ou sofrer 
um impeachment, não só pela incompetên-
cia política e governativa, mas pelo seu en-
volvimento de forma directa no maior es-
cândalo financeiro do País.

Mas como estamos no cenário onde fazer 
política associa-se a uma mera brincadeira 
e não à ideia da resolução dos problemas 
mais fundamentais dos moçambicanos, des-
de a elaboração de boas políticas públicas 
que possam beneficiar as massas, à escala 
nacional, este cenário mostra claramente 
que em Moçambique existe uma crise de 
consciência política aliada a um analfabe-
tismo político, o que propicia o baixo nível 
de cidadania, em todas esferas da sociedade, 
fazendo com que os moçambicanos não se 
apropriem da esfera pública para reivindi-
car as suas maiores preocupações, que estão 
associados ao bom funcionamento da má-
quina administrativa do Estado e das suas 
instituições.

Para terminar, vou recorrer ao argumento 
do sociólogo moçambicano, Elísio Macamo, 
quando ele coloca a questão de saber como, 
um país 30 vezes menor do que o nosso e com 
mais ou menos o mesmo percurso histórico, 
consegue mandar 1000 homens que em duas 
semanas fazem aquilo que nós em 4 anos não 
conseguimos fazer. Considera que não te-
mos absolutamente espaço para regozijo. É 
para termos vergonha e nos perguntarmos se 
merecemos a independência. Há gente que 
se sente mais incomodada por estas compa-
rações do que pela nossa própria mediocri-
dade. Esta colocação de Macamo é de suma 
importância na medida em que encontramo-
-nos num país que, nos últimos 4 anos, per-
deu a capacidade de decidir o seu percurso 
histórico e de tomar as decisões no seu terri-
tório. Não quer isso dizer que a ajuda externa 
seja má, mas quem deve estar na linha devem 
ser os moçambicanos. Talvez isso seja produ-
to do nosso nível de educação que continua 
incipiente, aliado ao nível de socialização da 
cultura política primária, sem nenhuma ca-
pacidade de compreender os fenómenos do 
seu país de forma complexa.

O cenário social refractário de 
Moçambique (Parte I)

Por: DionildoTamele
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Fome em Madagáscar gera alerta global 
sobre alterações climáticas 

De acordo com as Agências internacionais, as altera-
ções climáticas estão por trás da pior seca durante 
décadas no Madagáscar, mas pedem medidas para 
melhorar o abastecimento de água. Camponeses 

comem o que encontram: insectos, barro e até couro. No pre-
sente, Toda a região de Amboasary, no sul de Madagáscar, está 
a sofrer de fome. A Agro Action contabiliza cerca de 1,3 milhão 
de pessoas em situação de insegurança alimentar.

Para terem acesso à água po-
tável, as pessoas cavam buracos 
profundos no leito de um rio agora 
seco, onde o Mandrare costumava 
correr. Toda a região de Amboa-
sary, no sul de Madagáscar, está a 
sofrer de fome. 

“Os níveis de subnutrição estão 
entre os piores do mundo. Meio 
milhão de crianças estão subnu-
tridas, e mais de um quinto delas 
estão gravemente subnutridas”, 
explica Kenneth Bowen, director 
do escritório alemão da ONG.

Há seis anos que não chove. 
Hova vive na aldeia de Ambarobe, 
na região mais afectada. A situa-
ção que descreve é a mesma vivida 
por outras famílias. 

“Já não comemos há três dias. 
Não temos dinheiro, por isso não 
comemos. Não temos nada para 
vender. Estamos todos com fome, 
eu estou com fome. Os meus filhos 
estão a chorar porque estão com 
fome”.

Desesperadas, as pessoas co-
mem tudo o que encontraram: fru-
tos de sabor amargo, raízes, ervas 
e folhas, gafanhotos e baratas, por 

vezes até barro e couro. Muitos 
venderam tudo o que tinham para 
conseguir algum dinheiro para 
comprar arroz ou batata-doce.

Berengere Guais, que está 
em Madagáscar com os Médicos 
Sem Fronteiras, descreve que o 
problema é mais grave do que se 
imagina.

“Não se trata apenas de comi-
da, mas também de água. Não há 
absolutamente chuva. O principal 
problema é que simplesmente não 
chove de todo. Se não houver ten-
tativa de melhorar o abastecimen-
to de água à população, a situação 
não irá melhorar nos próximos 
meses”.

Aqueles que vivem em Mada-
gáscar dificilmente podem escapar 
às dificuldades. Afinal, o estado in-
sular no Oceano Índico é distante 
dos países vizinhos. O Programa 
Alimentar das Nações Unidas 
(PAM) está a trabalhar para dis-
tribuir alimentos essenciais a mais 
de um milhão de pessoas e quer 
também ajudar a população a li-
dar com os efeitos das alterações 
climáticas.

PUBLICIDADE

O Centro de Saúde Privado “ VIDA FELIZ”,. é um serviço de saúde  
que presta cuidados clínicos curativos, bem como os de natureza preventiva 
e de reabilitação. 

VIDA FELIZ prima pela Eficiência,  Privacidade, Sigilo Profissional e 
Personalização respeitando principio de gênero e a eqüidistância  das idades 
como base para a individualização do tratamento e oferta da melhor atenção.

Fazemos consultas médicas de clínica geral e de  diversas especialidades 
como  Ginecologia;

• Obstetrícia;
• Pediatria;
• Cardiologia,
• Otorrinolaringologia,
• Oftalmologia,
• Exame  laboratoriais

 Aberta  de 2ª a 6ª feiras, das 8:00 às 18:00 horas e aos Sábados e Domingos das 8:00 as 14:00
A consulta da especialidade é por regime de marcação e ocorre dentro das horas indicadas,  admitindo urgências .

Dedica sua vida aos seus desafios, a VIDA FELIZ cuidará da sua saúde 

Estamos na Av. Josina Machel no51874/RC, Telefones:  86 8620553 & 84  4346772 Email: hlife054@gmail.com  Machava Sede.

E realizamos assistência domiciliária a utentes interessados, conforme 
a solicitação previa para o efeito.

Assistimos trabalhadores de empresas, ONGs, entre outras associações, 
de forma permanente ou periódica, mediante o acordo estabelecido.

Trabalhamos com plano de saúde  reconhecidos  dentro do pais.

Temos vacinação preventiva para:
Antiraiva, febre amarela, hepatite B , Tetano, Gripe H1N1.

Exames complementares 
• Ecografias Ginecologicas e Obstetrícias;
• Ecografias abdominales, Vias Urinarias;
• Ecografias partes Blandas(tiroide, mamas);
• Electrocardiograma;
• Oximetria;
• Ritmo cardíaco;
• Aerossol.

CENTRO DE SAÚDE PRIVADO

CENTRO DE SAÚDE PRIVADO 

VIDA FELIZ

VIDA FELIZ

Várias agências da ONU ad-
vertem há alguns meses que há 
uma vaga de fome provocada pe-
las alterações climáticas, que esta-
riam a assolar também a ilha do 
Oceano Índico. "A situação no sul 
do país é realmente preocupante", 
disse Alice Rahmoun, uma porta-
-voz das ONU.

O Presidente Andry Rajoelina 
responsabiliza o aquecimento glo-
bal pela situação de seca que o país 
atravessa, conforme deixou claro 
durante um discurso nas Nações 
Unidas feito recentemente.

“Os meus compatriotas do sul 
estão a carregar o fardo das altera-
ções climáticas que não ajudaram 
a causar. Esta crise está a forçar-
-nos a mudar o nosso paradigma. 
Se não fizermos nada, a situação 
continuará e agravar-se-á”, disse 
Rajoelina.

Devido a situação de insegu-
rança alimentar muitas pessoas se-
guiram para região norte e são re-
fugiados climáticos no seu próprio 
país. O governo distribuiu parcelas 
de terra em zonas onde ainda cho-
ve e muitas organizações já estão a 
trabalhar há meses.

Madagáscar encontra-se ac-
tualmente num momento crítico: é 
a altura do ano em que as pessoas 
estão a lavrar os campos e as próxi-
mas semanas irão mostrar se serão 
capazes de colher alguma coisa no 
próximo ano. A chuva, no entanto, 
ainda não está à vista.

Naquela data de má memória 
para os argelinos, Abdelmadjid Te-
bboune voltou a criticar "arrogân-
cia" colonial.

“Reafirmo a nossa firme de-
terminação de tratar os dossiers da 
História e da memória, sem com-
placências, nem compromissos, e 
com o sentido agudo das responsa-
bilidades (...) longe das exaltações e 
da predominância do pensamento 
colonialista arrogante dos lobbies 
incapazes de se demarcarem do seu 
crónico extremismo, ” disse o presi-
dente argelino.

Tebboune considerou que a 
mortífera repressão de 17 de Ou-
tubro de 1961 "demonstra o horror 
dos abjectos massacres e dos cri-
mes contra a humanidade que vão 
permanecer gravados na memória 
colectiva". 

Algumas horas antes da divul-
gação do comunicado, o Presidente 
argelino tinha decretado que todos 
os 17 de Outubro deverão ser assi-
nalados na Argélia com um minuto 
de silêncio em memória das vítimas 
desta tragédia. 

“Que fique claro para todos 
que o corajoso povo argelino, or-
gulhoso das raízes seculares da sua 
nação, avança com dignidade com 

firmeza, determinado e mais unido 
do que nunca, no caminho da edi-
ficação de uma Argélia soberana”, 
acrescentou.

Por seu turno, Emmanuel Ma-
cron, denunciou os "crimes indes-
culpáveis para a República" por 
ocasião de uma cerimónia oficial 
que assinalou os 60 anos da san-
grenta repressão de manifestantes 
argelinos em 17 de Outubro de 
1961, em Paris.

As declarações inserem-se 
numa iniciativa iniciada por Ma-
cron e que pretende serenar as me-
mórias sobre a guerra da Argélia e 
tentar reconciliar os dois países. As 
relações entre a França e a Argé-
lia permanecem assoladas por este 
violento conflito que opôs o Estado 
francês aos independentistas argeli-
nos da Frente de Libertação Nacio-
nal (FLN) ente 1954 e 1962. 

“Cerca de 12.000 argelinos 
foram presos e transferidos para 
centros de triagem no Estado de 
Coubertin, para o Palácio dos Des-
portos e outros locais. Além de nu-
merosos feridos, algumas dezenas 
foram mortos e os seus corpos des-
pejados no Sena”, reconheceu pela 
primeira vez a Presidência francesa, 
em comunicado.

Presidente da Argélia pede atitude 
"longe do pensamento colonial"

Numa mensagem pelos 60 anos do massacre de argeli-
nos em 17 de Outubro de 1961 em Paris, o Presidente 
da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, sugeriu uma ati-
tude "longe da predominância do pensamento colo-

nial" na abordagem aos dossiês históricos com a França. Por 
sua vez, o presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou os 
"crimes indesculpáveis" ao assinalar os 60 anos de repressão de 
argelinos em Paris.
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Através de pequenos grupos de poupança e negócios 

Governo e parceiros ajudam vítimas de violência 
e discriminação a reerguerem-se

Moçambique é desde o ano 2000 signatá-
rio dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM) e, através do Plano 
de Acção para a Redução da Pobreza 

Absoluta (PARPA), definiu os objectivos dirigidos à 
igualdade de género. Com efeito, de forma a não dei-
xar ninguém para trás, fazer com que as mulheres 
participem activamente nos processos do desenvol-
vimento, o governo e parceiros têm vindo a adoptar 
iniciativas que visam fortalecer a participação eco-
nómica e social da mulher e da rapariga, que fazem 
parte do grupo vulnerável, devido a práticas nocivas, 
discriminação e demais factores. Em Gaza, o Evidên-
cias conversou com beneficiárias da iniciativa Empo-
deramento Económico de Mulheres e Raparigas que 
destacam a importância de um projecto que peca por 
existir apenas em quatro províncias.

Trata-se de um projecto 
do governo, com financia-
mento da União Europeia 
e das Agências das Nações 
Unidas, implementado nas 
províncias de Gaza, Mani-
ca, Nampula e, actualmen-
te, na província de Cabo 

Delgado devido ao confli-
to armado que deixou vá-
rias pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Lídia Mudabe, de 15 
anos de idade, órfã, residen-
te em Chicualacuala, faz 
parte das 1500 beneficiárias 
do projecto. Perdeu os pais 
vítimas de doença logo após 

ao seu nascimento, e ficou à 
guarda da avó paterna, que, 
depois de um tempo, per-
deu a visão e Lídia é quem 
cuida dela. Durante muito 
tempo, ambas dependiam 
da magra pensão do sistema 
formal de ProteçãoSocial, 
gerido pelo Instituto Nacio-
nal de Acção Social (INAS).

“Há dias que passáva-
mos fome, porque a pensão 
não era suficiente e depen-
díamos também da ajuda 
dos vizinhos que nem sem-
pre estavam dispostos a aju-
dar. Tínhamos falta de qua-
se tudo, incluindo roupa e 
calçado”, desabafou.

Por conhecer a vulnera-
bilidade e desafios que mui-
tas famílias enfrentam, o 
projecto de Empoderamen-
to Económico de Mulheres 
e Raparigas incluiu como 
um dos critérios de selecção 
de beneficiárias, menores 
que chefiam famílias. Foi 
por via dessa oportunida-
de que Lídia beneficiou 
da formação e um kit para 
iniciar um negócio. Igual-
mente, participou da cria-
ção do grupo de poupan-
ça TLOGOMELANE, no 
qual, diariamente, aprende 
a lidar com a sua situação 
socioeconómica. 

Com o seu pequeno ne-
gócio, a rapariga consegue 
canalizar parte dos seus 
rendimentos à uma pou-
pança no referido grupo de 
crédito rotativo que varia de 

Neila Sitoe

10 a 500 meticais de acor-
do com as possibilidades de 
cada participante. 

Trata-se de valores que 
são depositados semanal-
mente, quinzenalmente ou 

mensalmente, para serem 
levantados posteriormente. 
O fundo é usado para apoiar 
os membros em caso de im-
previstos (morte, acidentes, 
doenças, entre outros) du-

rante o ciclo, mas funciona 
também como um banco, 
onde os beneficiários po-
dem fazer empréstimos para 
poderem desenvolver negó-
cios e depois devolverem. 

Lúcia Zimba, de 22 anos 
de idade, residente no bair-
ro 06, Patrice Lumumba, 
na cidade de Xai-Xai, é 
mãe solteira de uma menor 
de três anos, cujo pai não 
quis assumir a paternidade. 
Mesmo com as dificuldades, 
não desistiu e hoje consegue 
poupar parte do que ganha 
como diarista.

Filha de uma mãe cam-
ponesa e mais velha de qua-
tro irmãos, teve necessida-
de de ainda cedo trabalhar 
como diarista em quintais da 
vizinhança para ajudar nas 
despesas da casa. Quando 
engravidou e o namorado 
recusou-se a assumir a sua 
vida, mudou por completo e 
passou a ser discriminada na 
comunidade, contudo não 
se deixou abater e procurou 

formas para poder ter algum 
rendimento. 

“Fui seleccionada no 
bairro para participar da 
formação e depois passei a 
fazer parte do grupo de pou-
pança, onde vi uma oportu-
nidade de conseguir dinhei-
ro sem muito esforço físico, 
iniciei a minha poupança. 
Quando vi que já tinha pou-
pado uma quantia suficiente, 
decidi iniciar um pequeno 
negócio de venda de pro-
dutos de primeira necessi-
dade e aos poucos começou 
a crescer. Lembro-me que 
tirávamos água na casa de 
uma vizinha, visto que na 
minha casa haviam corta-
do por falta de pagamentos, 
mas consegui liquidar todas 
as dívidas e religaram”, de-
talhou, enaltecendo a inicia-

tiva de Kuvumbana.
Mónica Macuvel, de 22 

anos de idade, é outra be-
neficiária que teve uma in-
fância sofrida depois de ter 
perdido os pais ainda crian-
ça. Vive com o seu irmão 
mais velho, casado com uma 
mulher que não se conforma 
com o facto de compartilhar 
o mesmo espaço com ela. 

Mónica pertence ao gru-
po de poupança Mintiro 
(que significa trabalho), cria-
do pela Kuvumbana em par-
ceria com a ONU Mulheres, 
no âmbito da Iniciativa Spo-
tlight para Empoderamento 
Economico das Mulheres 
jovens e raparigas no distrito 
de Chicualacuala.

“Somos várias mulhe-
res que passamos diferentes 
tipos de violência aqui no 

Há dias que 
passávamos 
fome, porque 
a pensão não 
era suficiente 
e dependíamos 
também da 
ajuda dos 
vizinhos que 
nem sempre 
estavam 
dispostos 
a ajudar. 
Tínhamos 
falta de quase 
tudo, incluindo 
roupa e 
calçado.

Ultrapassar as barreiras e conquistar 
independência financeira
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Já foram abrangidos 1500 mulheres e 
raparigas em Gaza

Continuação da pag 22

De acordo com Farceli-
na Tamele, coordenadora 
da Kuvumbana, uma asso-
ciação sócio humanitária, o 
governo, em parceria com a 
União Europeia e as Nações 
Unidas, no âmbito da Ini-
ciativa Spotligth, está a em-
poderar economicamente 
mulheres dos 18-24 anos de 
idade, vítimas de violência 
sexual baseada no género, 
discriminação e de práticas 
nocivas. 

“A Kuvumbana como 
parceira de implementação, 
no âmbito do empodera-

mento económico, forma 
e dá mentoria a grupos de 

poupança, distribui kits ini-
ciais de negócios e constrói 
centros comunitários de de-
senvolvimento de competên-
cias nos distritos de Xai-Xai, 
Chongoene e Chicualacuala, 
tendo até então abrangido 
um total de 1500 mulheres 
e raparigas dos três distritos 
da província de Gaza, onde 
o projecto está a ser imple-
mentado”, afirmou.

Os kits iniciais de negócio 
são compostos por roupas, 
peças de capulanas, calça-
dos e produtos de primeira 
necessidade. Igualmente, 

a iniciativa inclui forma-
ção vocacional em avicul-
tura, horticultura e corte e 
costura.

O empoderamento con-
siste na formação e mento-
ria de grupos de poupança, 
que, para além de impulsio-
nar pequenos negócios, são 
fóruns para a capacitação e 
maximização dos recursos, 
plataformas para a sociali-
zação das mulheres e rapa-
rigas, onde discutem e re-
flectem sobre os seus sonhos, 
direitos, deveres e projecções 
futuras.

distrito. Mas a minha vida 
mudou para o melhor des-
de que me integrei no grupo 
poupança Mintiro. Com o 
valor do grupo de poupança, 
comecei a investir no negócio 
de uvas, primeiro por enco-
menda e actualmente tenho 
minha própria banca. Para 
além de uvas, vendo maçãs e 
outras frutas, e graças à men-
toria que recebo, o negócio 
está a prosperar”, declarou.

Mónica, Lídia e Lúcia 
dizem que continuam pou-
pando e não pensam em pa-
rar, porque agora são econo-
micamente independentes, 
conseguem ajudar as suas 
famílias e, de vez em quan-
do, satisfazer seus caprichos. 
Mas esta não é a meta, alme-
jam se formar, continuar a 
empreender e, quiçá, serem 
proprietárias e gestoras de 
grandes empresas.
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Ao cabo de seis meses terminou a ligação entre 
a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) 
e o treinador português Horácio Gonçalves. 
Gonçalves foi contactado para injectar san-

gue novo no combinado nacional com vista a ter uma 
selecção capaz de lutar pela qualificação para o próxi-
mo Campeonato Africano das Nações. Entretanto, o an-
tigo treinador do Costa do Sol fez o que lhe foi pedido 
pela entidade que chancela a modalidade das massas 
em Moçambique. Contudo, a renovação trouxe um am-
biente de cortar à faca no seio dos Mambas e na última 
convocatória para o duplo confronto com os Camarões 
alguns jogadores boicotaram e a FMF viu-se obrigada a 
demitir o treinador para travar a onda de clivagens no 
seio do combinado nacional 

Moçambique era um out-
sider no grupo D de qualifi-
cação para o Campeonato do 
Mundo Qatar2022, ou seja, 
Horácio Gonçalves tinha a 
luz verde para fazer dos seis 
jogos desta fase uma oportu-
nidade para preparar uma 
equipa capaz de ombrear de 
peito aberto com os famosos 
tubarões do futebol africano 
nas próximas campanhas.

Volvido um mês e meio 
depois de ter merecido a con-
fiança de Feizal Sidat para co-
mandar os destinos dos Mam-
bas, o técnico que ajudou o 
Costa do Sol a quebrar o je-

jum de títulos no que ao Mo-
çambola diz respeito voltou 
a falar dos velhos problemas 
do futebol moçambicano, ou 
seja, interferência da FMF no 
desenvolvimento das suas ac-
tividades, como, por exemplo, 
na coordenação da selecção 
sub-23.

Sem papas na língua, 

Gonçalves tornou público que 
havia pedras que pesavam no 
seu sapato, dando a entender 
que havia pessoas que interfe-
riam no seu trabalho dentro 
do Gabinete Técnico da FMF.

 “Há coisas que a Federa-
ção tem de acompanhar. Há 
situações que devem ser re-
solvidas urgentemente, há pe-
dras que estão a mais e podem 
ser perturbadoras do nosso do 
trabalho. Aliás, já estão a ser, 
por isso devem ser tiradas do 
caminho rapidamente. Mas 
acredito que com a chegada 
do presidente isto vai ser re-
solvido, porque assim não po-

demos continuar”, apontou o 
técnico luso.

Horácio Gonçalves fez 
aquelas declarações que não 
caíram bem dentro da estru-
tura da FMF, após a vitória 
retumbante e esmagadora dos 
Mambas frente ao Lesotho. 
Na mensagem para dentro, 
o homem que substituiu Luís 

Horácio Gonçalves foi 
uma escolha pessoal do pre-
sidente da FMF e não reunia 
consenso na nata desporti-
va nacional. Aliás, dentro 
da FMF há pessoas que não 
concordaram com a escolha 
do antigo treinador do Costa 
do Sol para o lugar deixado 
vago por Luís Gonçalves.

Naquela que foi a mensa-
gem emitida mais para den-
tro do que para fora, Gon-
çalves mostrou que não era 
um treinador que aceitava in-
terferências no seu trabalho. 
Contudo a postura adopta-
da pelo técnico não agradou 
a direcção encabeçada por 
Feizal Sidat. Respondendo 
ao técnico, Hilário Madeira, 
secretário - geral da FMF de-
clarou que nenhuma pedra 
seria retirada do órgão que 
chancela o futebol em Mo-
çambique, adiantando que 
houve um mal-entendido e já 
está ultrapassado.

“Ficamos surpreendidos 

com o discurso do mister, 
porque em nenhum momen-
to nos abordou antes sobre 
o assunto. Tratou-se de um 
mal-entendido a nível inter-
no, mas já está ultrapassa-
do”, garantiu Madeira para 
depois declarar que existia 
uma sintonia entre o técnico 
e a FMF. “Acho que não há 
necessidade de retirar pessoas 
ou pedras. Estamos todos ali-
nhados, trabalhamos todos 
para o bem da selecção na-
cional e todos queremos bons 

resultados”.
As declarações do secretá-

rio-geral foram apenas para 
disfarçar o problema despole-
tado pelo técnico. Dentro da 
estrutura da Federação Mo-
çambicana começou a ser um 
lobo solitário, ou seja, tinha 
apenas o apoio de Feizal Si-
dat que acreditava cegamente 
que Gonçalves era o homem 
certo para devolver os Mam-
bas aos grandes palcos do fu-

FMF rescinde com Horácio Gonçalves para apostar 
na prata da casa 

Duarte Sitoe   

Chiquinho Conde na calha para comandar os Mambas

Início da separação entre FMF e Gonçalves 

Gonçalves no banco técnico 
da selecção nacional convi-
dou as ditas pedras no sapato 
para acordarem para a nova 
realidade.

“As pessoas devem ter aten-
ção. Eu não sou schoolboy. As 
pessoas sabem que vim aqui 
para ganhar. As pessoas têm 
de acordar. Às vezes não acor-

dam, porque não têm vontade 
e, quando assim acontece, me 
chateiam. Não sou schoolboy, 
em nenhum momento vou 
baixar a cabeça”, advertiu.
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Horácio Gonçalves esteve longe do registo de 
Abel Xavier 

Chiquinho Conde e Dário Monteiro prontos para avançar 

Apesar de contestado por 
não ter um currículo invejá-
vel, Abel Xavier foi de longe 
o melhor seleccionador que 
Moçambique já teve depois 
Mart Nooj. O “Loirinho”, 
como era carinhosamente 
tratado quando desfilava a 
sua classe nos grandes palcos 
do futebol do velho continen-
te, esteve a poucos minutos 
de levar os Mambas ao CAN.

Abel Xavier conseguiu 
puxar a onda vermelha para 
o Estádio Nacional de Zim-
peto e foi o treinador que 
quebrou o enguiço frente a 
Zâmbia. Construiu uma es-
pinha dorsal no combinado 
nacional que mais tarde foi 
usado por Luís Gonçalves 
quando foi chamado a re-
gressar a Pérola do Índico 
para dirigir os Mambas, uma 
vez que deixou de ser adjun-
to de Xavier por desentendi-
mentos com o mesmo.

Nas primeiras partidas, 
Gonçalves parecia que tinha 
a estratégia para tirar o fute-
bol nacional do anonimato, 
tendo somado quatro pontos 
nas primeiras duas jornadas 

do apuramento ao CAN-
2021. Contudo, a eclosão 
da Covid-19 quebrou sobre-
maneira a boa forma que os 
Mambas apresentavam. De-
pois de uma longa paragem, 
muitos países deram ordem 
para o regresso do futebol, o 
que culminou com a retoma 
das competições chanceladas 

pela CAF.
Moçambique tinha qua-

tro jornadas para terminar a 
qualificação nos dois primei-
ros lugares, mas nos quatros 
jogos fez o pleno de derrotas 
e ficou, uma vez mais, fora do 
CAN, tendo Luís Gonçalves 
sido despedido por não ter 
cumprido com o que foi tra-

çado no contrato.
Saiu Gonçalves e entrou 

Gonçalves. Nos 11 jogos em 
que esteve no comando téc-
nico dos Mambas, Horácio 
Gonçalves conseguiu três 
vitórias, três empates e seis 
derrotas. Os números con-
seguidos por Horácio estive-
ram longe do registo de Abel 

Xavier. Aliás, o Loirinho 
conseguiu mais êxitos como 
treinador dos Mambas do 

que Luís e Horácio Gonçal-
ves juntos.

Terminada a aventura de 
Horácio Gonçalves, que se 
encontra em Portugal à espe-
ra da indemnização milioná-
ria, abriu-se um novo capítu-
lo nos Mambas. A Federação 
Moçambicana de Futebol vai 
apostar na prata da casa e já 
há dois nomes que reúnem 
consenso no seio da crítica 
desportiva nacional.

Trata-se de Chiquinho 
Conde e Dário Monteiro, 
jogadores incontornáveis na 
história do futebol nacional. 
Chiquinho Conde encontra-
-se em Portugal e sem clube 
desde que terminou a sua 
ligação com o Vitória de 
Setúbal.

Por seu turno, Monteiro 
é quadro da Federação Mo-
çambicana de Futebol, de-
sempenhando a função de se-
leccionador dos sub-20. Tudo 

indica que o homem que 
marcou o golo que qualificou 
Moçambique para o CAN 
vai fazer dupla com Francis-
co Conde.

Os antigos capitães do 
combinado nacional terão a 
árdua missão de dar uma lu-
fada de ar fresco ao balneário 

e qualificar os Mambas para 
o Campeonato Africano das 
Nações de 2023.

Esta não será a primeira 
vez que Feizal Sidat aposta 
na prata da casa para coman-
dar os destinos da selecção. 
Depois da demissão de Mart 
Nooj, na sequência de maus 

resultados, Sidat indicou João 
Chissano para o cargo de se-
leccionador nacional. Mesmo 
contestado, Chissano con-
seguiu um honroso segundo 
lugar na Cosafa e ainda qua-
lificou Moçambique para o 
CAN interno.

Como a vida de um trei-

nador é feita de resultados, 
João Chissano, que antes de 
chegar aos Mambas foi cam-
peão pelo Costa do Sol, foi 
afastado do cargo e Mano-
-Mano, por sinal adjunto de 
Chissano, foi indicado para 
o cargo, mas foi por pouco 
tempo.

Nas 
primeiras 
partidas, 
Gonçalves 
parecia 
que tinha a 
estratégia para 
tirar o futebol 
nacional do 
anonimato, 
tendo somado 
quatro pontos 
nas primeiras 
duas jornadas 
do apuramento 
ao CAN-2021.
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De acordo com a 
fonte, trata-se de 
textos que reservam 
uma leveza temática 
sem com isso ignorar 
a incitação que os 
mesmos fazem para 
a reflexão sobre o 
sentido existencialista 
das vivências dos 
personagens em 
questão.

SUPLEMENTO CULTURAL PRODUZIDO POR

A editora moçambicana Kulera está a todo va-
por. “A comitiva da maldição e outras estó-
rias”, de Dalêncio Benjamin foi o pretexto 
que a editora usou para anunciar novos lan-

çamentos e, ao que parece, este livro está na linha da 
frente.  

Através das redes sociais, 
Kulera exibiu a capa do 
novo livro que sai em breve e 
apresentou o seu enredo – de 
forma breve mas, ao mesmo 
tempo, completa – e a ficha 
técnica.

Escreve Kulera que os 
contos de “A comitiva de 
maldição e outras estórias” 
são uma narrativa sobre a 
condição humana do ser 
africano, rica de experiên-
cias tradicionais e culturais. 
De acordo com a curta nota 
exposta no Facebook, a edi-

tora adianta que são contos 
marcados pelo realismo e fic-
ção e apresentam dramas so-
bre vários aspectos da vida. 
“Essas narrativas foram de-
senroladas numa perspectiva 

que conserva e expande a 
identidade afro-moçambica-
na”, assume a editora.

De acordo com a fonte, 
trata-se de textos que reser-
vam uma leveza temática 
sem com isso ignorar a inci-
tação que os mesmos fazem 
para a reflexão sobre o sen-
tido existencialista das vi-
vências dos personagens em 
questão.

A produção da capa, que 
mereceu elevados elogios 
pelos internautas, envolveu 
três mentes: Dom Tivane, 

quem elaborou a escultura; 
o arquitecto Elísio Mavie, 
responsável pela fotografia; 
o design coube a Aminudin 
Abdul Aziz e a revisão edito-
rial esteve a cargo de Hélder 

Kulera prepara “A comitiva de maldição” e outros 
novos lançamentos 

Elcídio Bila*

PUBLICIDADE

Augusto.
Delêncio Benjamin nas-

ceu na vila da Macia, pro-
víncia de Gaza. Sempre 
encontrou na narrativa um 
alento para a alma, por isso, 
em breve, irá estrear-se com 
“A comitiva de maldição e 
outras estórias”.

“A comitiva de maldição 
e outras estórias” ainda não 
tem data de lançamento, mas 
a Editora Kulera garante que 
seja para breve.
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Falando de máscaras transfiguradas em opera-
ção da espécie da magia simpática de que os 
Criadores como Naftal Langa são capazes, ca-
beria, desde logo, evocar a Terra. A Terra Seiva 

e Húmus desta incógnita fascinante a que chamamos 
Vida. A terra a que o Artista permanece solidamente 
fixado, na fidelidade a uma condição que, transdenden-
do os dias, desde o instante inicial o acompanha, sem 
esquecer e renegar o apelo telúrico àquela matriz que 
dá sentido aos veros do poeta José Leite de Vasconce-
los (1884): «Quié diriê qántre´Is matos èiriçados,/ Las 
ourriêtas´Is rius d´ésta tiêrra,/ Bibiê, cumo ´I chaguár-
co de la siêrra (...)»

Mas não, não evocarei a 
Terra, a forma substantiva do 
pedaço de chão que nos foi 
dado como herança da transi-
tória passagem com que acres-
centamos à realidade. Dessa 
Terra onde germina a Semen-
teira do Futuro, falam os poetas 
com verdadeira competência 
e o necessário sentimento: Ah! 
Como sabe bem / Chamar-te Deu-
sa e, como Deusa, Mãe! (Afonso 
Duarte, in «Divindade da Ter-
ra»). Os poetas e os mortos que 
a habitam, que nela se diluem, 
que dela se evolam em fogos-
-fátuos, retomando o sentido 
religioso dos Romanos-mestres 
dos nossos antepassados — 

para quem existia íntima rela-
ção entre os cultos da Terra e as 
Almas dos Mortos.

As almas dos mortos que 
apareciam acompanhadas dos 
seus inseparáveis seguidores, 
demónios e fantasmas, disfarça-
dos — ou transfigurados? — de-
baixo de máscaras e dos vários 
temas como estes que servem 
de inspiração ao Escultor que 
hoje evocamos. Estas ou outras, 
já que a máscara constituía, nos 
tempos da Inocência  (quero di-
zer, os tempos em que entre os 
Homens e a Terra não existia 
incompatibilidade e, ainda me-

nos, hostilidade), o instrumento 
por definição perfeito «graças ao 
qual o homem havia tentado elevar-se 
acima da sua condição terrestre, de vir 
a tornar-se semelhante aos Deuses» 
(Jean-Louis Bédouin – 1961). 
Tempos da Inocência de que 
uma ou outra das aldeias do 
Norte e do Sul de Moçambique 
— ou de Mandlakaze, sua terra 
natal, hoje conhecida por Man-
jacaze — o Escultor, e pouco 
mais, continuam depositárias 
e, nos vestígios álgidos dos seus 
Entrudos, vão guardando como 
ressonâncias das práticas rece-
bidas dos cultos agrários que 
ajudavam a matar a fome das 
populações.

Falando destas máscaras e 
dos temas que aborda, amiúde, 
evocam-se magias e, sobretudo, 
ocultações, falsos rostos, posti-
ços, artificiais, com que, na nos-
sa gracilidade, procuramos o 
disfarce. A aparência. A transfi-
guração. E, com ela, o logro ou 
a astúcia: colocou a máscara da 
Virtude — mostrar-se tal qual 
se é, tirar a máscara — des-
vendar a falsidade; arrancar a 
máscara e desmascarar. Mas 
também o simbolismo da más-
cara da Dor, o requinte da más-
cara da Nobreza, o carinho de 
Ah! Pequena máscara, a Beleza 
quase enigmática do poema de 
Jean-BaptisteRousseau: «Tomba 
o mascarado, o homem permanece. / 
E o herói desvanece-se...»(in «Ode 
à La Fortune»).

Falando destas máscaras, 
remonta-se, inevitavelmente, 
não já nos tempos da Inocên-
cia da nossa gente (que a foi 
perdendo, num país em que a 
tecnocracia vai substituindo o 
sagrado), mas aos ecos distan-
tes da origem do Mundo — no 
sentido de que o mundo cons-
truído pelo Homem é, antes de 
tudo, Civilização e Cultura (e, 
se não é, devia ser). Aos ecos da 
nossa matriz civilizacional, em 

Recordar o escultor Naftal Langa (1932-2014) 
revisitando a fundura dos tempos

Afonso Almeida Brandão (Texto), Albino Mahumana (Fotos)

que a máscara era parte da in-
dumentária dos actores do tea-
tro grego, e nela se distinguiam 
à volta de vinte e cinco espécies 
de natureza trágica, e mais de 
quarenta de natureza cómica. 
Às quais os Romanos acrescen-
taram a originalidade das más-
caras Maccus, Pappus e Bucco 
e os africanos “reinventaram” 
os bustos do Velho Ancião, da 
Mulher e do Feiticeiro.

Regressando à Terra e a 
estas máscaras transfiguradas 
pela imaginação de Naftal Lan-
ga nelas se mostra África com 
seus mistérios insondáveis e o 
princípio do Universo. A sua 
génese como eu a vejo, admi-
ro e respeito, ao relacionar as 
máscaras «com os espíritos dos 
antepassados» (Karl Menli, 
Les Origines du Carnaval - 1967), 
que regressaram, num preciso 
momento e por um tempo li-
mitado, ao mundo dos vivos, a 
fim de velar pela aplicação das 
leis por eles estabelecidas (bem 
descorçoados devem ficar ao 
ver a confusão que por aí vai, 
quando a comédia já não pre-
cisa de máscaras para ser re-
presentada, e a tragédia é coisa 
corrente).

Neste desfilar de máscaras 
inventadas pela imaginação 
transbordante, ou quase deli-
rante (no mais puro significado 
da fala, querendo dizer «estar 

muito apaixonado» e «arreba-
tado» deste africano empenha-
do num exercício de transmuta-
ção, assiste-se, por isso mesmo, 
ao metamorfoseamento de um 
dos signos mais poderosos da 
nossa ancestralidade: a Másca-
ra. Nela, através das máscaras 
expostas, como se as usasse no 
acto criador, o Escultor, qual 
demiurgo, parece ter adquirido 
«os direitos serenos dos espíri-
tos que o tornam um processo 
sagrado, libertando-se de todos 
os entraves, dando-lhes a facul-
dade de destruir e de castigar, 
de tomar e de falar, de troçar e 
de acariciar segundo a sua von-
tade», Ibid.

Através destas máscaras, 
que o Artista recria para es-
panto do nosso olhar, ficou, 
segundo o meu entendimento, 
bem patente a consciência de 
como é ténue a distância que 
vai do sublime ao cómico, do 
terror ao riso, como ela é mí-
nima, «mesmo quando se trata 
de uma máscara». Neste des-
filar de máscaras e de outros 
temas, vejo, antevejo, surpreen-
do, talvez adivinhe, talvez ima-
gine, na inquietante interroga-
ção — defeito meu — que as 
Obras soberbas me provocam, 
a presença oculta, ou não fos-
se a máscara a manifestação 
do “misterium tremendum 
fascinorum”, a presença, diria, 

tutelar dos caretos, carpachos, 
chocalheiros, mascararetos e 
mascarões e até do diabo e da 
sécia das festas das noites frias 
de Mandlakaze e até do faran-
du-lo Revisitado das Funduras 
dos Tempos, mesmo antes de 
Gregos, Romanos, Árabes e 
toda essa outra gente.

Falando destas máscaras e 
também dos temas ora transfi-
gurados pelo talento e paixão 
interior do Escultor Naftal Lan-
ga, apetece-me enaltecer o raro 
exemplo que, nos dias correntes 
de Globalização inculta e imp-
tuosa e arrivismo Cultural cor-
respondente, ele representa na 
perseverança da aceitação do 
desafio mais estimulante que 
talvez se coloque aos Criadores 
vivendo num país em transfor-
mação (ou transição?), o desa-
fio de fazer a ponte, conciliar, 
tornar compatível tradição e 
modernidade, regionalismo e 
cosmopolitismo.

E falando, então, do Es-
cultor Naftal Langa e das suas 
máscarsas revisitadas — além 
de outros temas por si escul-
pidos —apetece-me terminar 
com os versos de José Leite 
de Vasconcelos: «Desgracia-
do d´aquél, q´abundunândo / Lá 
patri´ã que naciu, la casa i´luôrto, / 
Tamié se squéçe de la fala! Qauando 
/ ´L fudes bér, talbéç que stéia mor-
to!»

Este risco mortal não corre 
Naftal Langa que, não se es-
quecendo do falar da sua Terra 
e da sua Gente, nos inquieta, 
empolga, provoca e desafia com 
o seu trabalho arrebatador, que 
nos deixa a Título Póstumo, 
para Futura Memória. 

Pensando na Vida

Sem Família

Mestre Naftal Lang,  junto de uma das suas esculturas 
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ÚLTIMA HORA

O juiz Efigénio Baptista acaba de admitir 
a possibilidade de o antigo ministro da 
Defesa e coordenador dos comandos 
Operativos e Conjunto, Filipe Nyusi, 
ser ouvido no tribunal no quadro do 

processo das dívidas ocultas. Após ser confrontado 
várias vezes com acusações do réu, António Carlos do 
Rosário, que corroboram com as afirmações do co-réu 
Gregório Leão, o juiz reconheceu que “falta alguém” 
e que o julgamento está longe do fim, o que significa 
que mais pessoas poderão ser chamadas a depor como 
declarantes.  

Até ao fecho deste jornal, esta 
segunda-feira, decorria o oitavo dia 
de audição do réu António Carlos 
do Rosário, tido como peça-chave 
da concepção do projecto e da 
gestão das três empresas caloteiras. 
Como tem sido apanágio desde o 
início, o nome de Filipe Nyusi (men-
cionado quase todos os dias) voltou 
a ser citado várias vezes, semana 
finda, pelo réu António Carlos do 
Rosário (ACR) como responsável 
pela tomada de decisões no âmbito 
da criação das três empresas.

Na passada quinta-feira, o juiz, 
cansado de ouvir o nome de Filipe 
Nyusi, rebateu dizendo “quando 
o tribunal pergunta os nomes das 
pessoas do ministério da Defesa 
que estiveram no dia da tomada de 
decisão coloca três pessoas só, o réu 
(ACR), o senhor Gregório Leão e 
o coordenador do Comando Con-
junto (Filipe Nyusi) e não coloca 
mais ninguém que o tribunal possa 
chamar para perguntar diferente 
do senhor Gregório Leão. O tribu-
nal havia de chamar e perguntar: o 
réu ACR disse que vocês decidiram 
assim, lá na vossa equipa técnica, 

então isso ocorreu? A pessoa podia 
dizer, mas como já não se recorda 
dos nomes torna-se difícil”.

Prosseguindo, o juiz referiu que 
“sobre as questões em que o Coor-
denador do Comando Conjunto 
tomou decisão apenas na presença 
do réu e do co-réu Gregório José, já 
perguntamos aos dois e outros não 
podem falar em causa própria. Se 
puder recordar os nomes ajudava 
muito ao tribunal”.

Por seu turno, ignorando a car-
ta de solicitação de garantias a favor 
da ProIndicus, assinada por Filipe 
Nyusi e já junta aos autos, o Minis-
tério Público tomou da palavra para 
assinalar que o réu nunca apresen-
tou nenhuma prova sobre alguma 
decisão tomada pelo coordenador.

Respondendo ao juiz e ao mi-
nistério Público, Do Rosário referiu 
que “não posso forçar a presen-
ça de pessoas que não existem e 
nunca existiram nas reuniões. Eu 
menciono aquelas que estavam nas 
reuniões e a natureza das nossas 
operações, quando é o nível estra-
tégico, as decisões não são escritas 
exactamente para evitar fugas. O 

Juiz admite pela primeira vez chamar Nyusi ao tribunal 
e remata: “está a faltar alguém”

objectivo é esse. E já que a ideia é 
essa de chamar as pessoas, por que 
não chamarmos o coordenador do 
Comando Operativo para ele vir 
explicar como já havíamos solicita-
do?”, indagou.

Onde o juiz embrulhou-se e 
disse que não quer que pensem 

“que está a encobertar a 
pessoa”

Imediatamente, o juiz embru-
lhou-se em explicações, acabando 
por desembocar na ideia de que 
o julgamento está longe do fim, 
abrindo, assim, espaço para Nyusi 
ser um dos declarantes.

“Gosta de fazer perguntas ao 
tribunal, mas o tribunal vai respon-
der, porque se não responder vão 
pensar que o tribunal está a enco-
bertar a pessoa. Nunca tive esse ob-
jectivo e não tenho”, começou por 
dizer Efigénio Baptista, numa clara 
alusão à corrente que o acusa de es-
tar a proteger o actual Presidente da 
República.

Com a voz embargada, pros-
seguiu referindo que “é que coloca 

o tribunal numa situação seguin-
te: está a dizer que quem estava 
presente no Comando Operativo 
quando se tomava essa decisão esta-
va o senhor, estava o senhor Gregó-
rio Leão e o coordenador. Natural-
mente se estivesse mais alguém fora 
desse círculo fazia todo o sentido 
para confrontar oposições diversas. 
Agora se está a dizer que estava o 
senhor, o senhor Gregório Leão e 
ele próprio (Nyusi), … o senhor diz 
a mesma coisa que o senhor Gregó-
rio Leão, ele há de se defender por 
ele próprio. Onde está outra pessoa 
para contradizer? Disse aqui que 
isso aconteceu no Comando Ope-
rativo, em que fazem parte todos 
os membros, o Presidente Nyusi, 
Alberto Mondlane, o director do 
SISE, eu e mais outros, ‘ok’ vamos 
ouvir todos e depois vamos ver”.

Tentando desfazer uma preten-
sa contradição de Do Rosário, o juiz 
acabou admitindo que, afinal, falta 
alguém no julgamento das dívidas 
ocultas.

“Quando diz que os outros 
membros não estavam quando de-
cidiram isso e que a decisão foi to-

mada por você, Gregório Leão e o 
Presidente Nyusi, o réu e o co-réu 
Gregório Leão estão na mesma li-
nha neste julgamento e está a faltar 
o Presidente Nyusi. Agora estamos 
a descobrir que, na verdade, está a 
faltar alguém. Essa é que é a opi-
nião do tribunal e o julgamento 
ainda está a decorrer, ainda é uma 
criança”, admitiu pela primeira vez 
o juiz, dando a entender que pode-
rá requerer ou autorizar a audição 
do Presidente da República, depois 
de ter indeferido um pedido para o 
efeito à boca do julgamento.

Refira-se que, Do Rosário disse 
ainda em tribunal que quem deci-
diu a criação e a estrutura accionista 
da EMATUM foi o antigo coorde-
nador do Comando Conjunto, Fi-
lipe Nyusi, que inclusive o nomeou 
como presidente do Conselho de 
Administração das três empresas 
(ProIndicus, MAM e EMATUM).

Indicou, igualmente, que foi 
Nyusi quem determinou que a 
EMATUM devia ser maioritaria-
mente detida pela GIPS e foi quem 
determinou a utilização das insta-
lações do Ministério da Defesa, em 
Pemba pela MAM.

Até à hora do fecho desta edi-
ção, esta segunda-feira, o Ministé-
rio Público continuava a interrogar 
e confrontar o réu com documen-
tos supostamente assinados para 
movimentar documentos no seu 
interesse, contudo, o réu continua-
va a queixar-se de manipulação 
de documentos, que ele chama de 
“martelanços”. Curiosamente, o 
Ministério Público mostrou algu-
ma limitação em interrogar o réu, 
esta segunda-feira, na sequência do 
desaparecimento de 34 páginas do 
processo 

Reginaldo Tchambule

O julgamento ainda é uma criança
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