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Mas tem 68 anos e leis da igreja só permitem concorrer quem tenha menos de 64 anos
As mesmas leis indicam que os candidatos devem renunciar "outros empregos"

Dom C. Matsinhe quer manter-se Arcebispo da recém criada província eclesiástica IAMA

Nyusi oferece carros luxuosos aos obreiros do terceiro mandato
Frelimo deixa claro quem manda na província

Ignorados pelo Governo sobre TSU, apostam nas chantagens

Professores iniciam greve silenciosa 
em todo país em época de exames

Desapontados com a ONP, já estão a contribuir para formalizar nova associação 

Carros dos 1º secretários mais caros que os dos governadores e secretários de Estado

Bispo dos Libombos 
acusado de violar 
leis da igreja
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PUBLICIDADE

Eleições: Guerra pelo poder agita Igreja Anglicana
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Está instalado um clima de crispação no 
seio da Igreja Anglicana em Moçambique, 
devido a uma suposta guerra pelo poder. 
O actual Bispo da Diocese dos Libombos, 
Carlos Matsinhe, é acusado, por membros 

da congregação, de estar disposto a violar a constituição 
da igreja e leis eclesiásticas (cânones) para concorrer 
ao cargo de Arcebispo da Província Anglicana de 
Moçambique e Angola, recentemente criada e que dirige 
de forma interina. Caso se confirme esta pretensão, Dom 
Carlos Matsinhe, 68 anos de idade, poderá estar em clara 
violação do cânone 18 da Constituição da Igreja, que 
estabelece um limite de 64 anos para concorrer à liderança 
de uma província eclesiástica.

Até 2021, a Igreja Anglica-
na em Moçambique pertencia 
a Província da África do Sul 
(ACSA) enquanto eclesiástica, 
no entanto, em Setembro de 
2021, com o aval da liderança 
máxima da igreja, Moçambique 
e Angola, sendo países da luso-
fonia, constituíram uma nova 
Província chamada Igreja An-
glicana de Moçambique e An-

gola (IAMA).
A Igreja Anglicana de Mo-

çambique e Angola (IAMA) 
tornou-se assim a 42ª província 
eclesiástica da Comunhão An-
glicana mundial, tendo adopta-
do sua constituição e cânones. 
Formalmente, foi inaugurada 

em 24 de Setembro de 2021, 
numa teleconferência que con-
tou com a participação do ar-
cebispo de Canterbury, Justin 
Welby, e o secretário-geral do 
Conselho Consultivo Anglica-
no, Josiah Idowu-Fearon.

Sucede, porém, que de for-
ma interina decidiu-se nomear, 
na altura, Dom Carlos Matsi-
nhe, como bispo presidente 

interino, e André Soares, como 
decano interino da província, 
enquanto se estabeleciam as 
bases para o funcionamento 
efectivo da nova divisão admi-
nistrativa da igreja.

O tempo foi passando, e vol-
vido um ano, a igreja decidiu 

DESTAQUE

Bispo dos Libombos acusado de tentar violar cânones da 
igreja para eleger-se a cargo regional

Eleições agitam igreja anglicana

Para o espanto de todos, 
Dom Carlos Matsinhe 
pretende concorrer para 
o cargo de arcebispo da 
província eclesiástica 
da Igreja Anglicana de 
Moçambique e Angola, 
tendo já submetido 
candidatura para as eleições 
marcadas para o dia 18 de 
Novembro em curso.

Evidências 

Dom C. Matsinhe quer o cargo de Arcebispo duma recém-criada província eclesiástica
Mas tem 68 anos e leis da igreja só permitem concorrer quem tenha menos de 64 anos

PAM pode interromper ajuda humanitária 
por falta de fundos

A escassez de financiamento pode obrigar o Programa Ali-
mentar Mundial (PAM) a interromper, em Fevereiro, a assistên-
cia básica a cerca de um milhão de pessoas afetadas pela vio-
lência armada em Cabo Delgado. "A situação de financiamento 
do PAM é preocupante há algum tempo e agora estamos a ficar 
sem opções, e todas essas atividades estão em risco", disse An-
tonella D`Aprile, representante do PAM em Moçambique

organizar eleições para sufragar 
o primeiro arcebispo efectivo 
da nova Província, dado que o 
Dom Carlos Matsinhe, o bis-
po dos Libombos e simulta-
neamente presidente da CNE, 
ocupa actualmente o cargo de 
forma interina.

Para o espanto de todos, 
Dom Carlos Matsinhe preten-
de concorrer para o cargo de 
arcebispo da província eclesiás-
tica da Igreja Anglicana de Mo-
çambique e Angola, tendo já 
submetido candidatura para as 
eleições marcadas para o dia 18 
de Novembro em curso.

Contudo, segundo alguns 
crentes ouvidos pelo Evidên-
cias, esta pretensão pode estar 
inquinada de vícios, pois a igre-
ja tem sua constituição e câno-
nes, que estabelecem no núme-
ro 18  requisitos dum candidato 
ao cargo de arcebispo de uma 
província eclesiástica, dentre 
os quais ter idade não superior 
a 64 anos; ter licenciatura, no 
mínimo; não ter outro empre-
go ou, em casos de, apresentar 
carta de renuncia do outro em-
prego.

No entanto, acontece que 
chegados a esta fase de entrega 
de candidaturas para as eleições 
programadas para o dia 18 de 

Novembro do ano em curso, o 
bispo dos Libombos, que tem 
actualmente 68 anos, não mos-
tra vontade de deixar o cargo 
à disposição dos mais novos, 
como consta dos cânones da 
igreja.

“Ele atingiu uma idade que 
não lhe permite concorrer, mas 
ainda concorre, desobedecendo 
a constituição que lhe colocou 
como bispo e como arcebis-
po interino, provocando assim 
murmúrios e polémicas no seio 
da igreja”, disse um dos denun-
ciantes.

Para os crentes, não é só a 
idade que constitui impedimen-
to para Dom Carlos Matsinhe, 
mas também o facto de ter as-
sumido um cargo público no 
país, no caso o de presidente da 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE).

“A questão crítica que os 
crentes anglicanos fazem é: será 
que o tal bispo, que é presiden-
te da CNE, que mesmo conhe-
cendo a constituição da igreja 
prefere desobedecer, irá gerir as 
próximas eleições em confor-
midade com a constituição?”, 
denunciam.

Refira-se que o líder máxi-
mo da Igreja Anglicana, Justin 
Welby,, encontra-se no país e, 

dentre várias actividades, par-
ticipará nas eleições da provín-
cia eclesiástica IAMA no dia 
18, e no dia 20 irá consagrar o 
primeiro arcebispo efectivo da 
IAMA, numa cerimónia que 
contará com a participação das 
oito dioceses de Moçambique, 
crentes de Inglaterra, Suécia, 
Angola, Estados Unidos da 
América e de países vizinhos.

Para além do trabalho pasto-
ral em Maputo, onde está pre-
vista a inauguração de uma igre-
ja e uma missa para mais de três 
mil crentes no Pavilhão de Ma-
xaquene, Justin Welby irá esca-
lar a província de Cabo Delga-
do, onde terá um encontro com 
a plataforma inter-religiosa, que 
faz assistência social face à crise 
humanitária que se regista na-
quela região. Além disso, irá vi-
sitar um centro de acolhimento 
de deslocados.

Evidências tentou, sem su-
cesso, ouvir o bispo da Dioce-
se dos Libombos, Dom Carlos 
Matsinhe, mas não foi possível, 
por se encontrar envolvido na 
visita do seu líder supremo. No 
entanto, num primeiro momen-
to mostrou-se disponível a falar, 
quando tivesse algum tempo li-
vre, o que não veio a acontecer, 
mesmo com nossa insistência.
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Taxa de exame passa de 30 para 300 meticais

A condição para que os alunos da 10ª e 12ª classes se-
jam submetidos aos exames finais é o pagamento de uma 
taxa. Para o caso da cidade de Matola, o valor pago são 
300 Meticais, contra os 30 e 50 que os alunos pagavam 
antes da pandemia. A taxa de exame dos alunos da 10ª e 
12ª classes serve ou devia servir para pagar alimentação e 
transporte dos professores durante o processo.

PUBLICIDADE

Depois de semanas tentando demover o 
Governo para rever o enquadramento 
dos docentes, das carreiras N1, N2, N3 
e N4 na Tabela Salarial Única (TSU), 
parece prevalecer o impasse. Como tal, 

está previsto para hoje (15 de Novembro) o arranque, 
de uma greve nacional dos professores, convocada pelo 
Movimento Professores Unidos que congrega docentes de 
todo o país, que interagem por via de grupos do Whatsap. 
A referida greve, um tanto quanto silenciosa, segundo 
apurou o Evidências, consistirá na paralisação parcial das 
actividades e boicote dos exames que ontem iniciaram, 
através das mais variadas estratégias. Ao mesmo tempo 
decorrem contribuições em todo o país com vista a 
formalização do Movimento Professores Unidos (MPU), 
uma nova denominação que visa fazer face à apática e 
capturada Organização Nacional dos Professores (ONP), 
que parece estar à leste do clamor da classe.

Sem manifestações de rua e 
sem levantar grandes alaridos ou 
distúrbios em espaços públicos, os 
professores adoptaram o silêncio 
como seu aliado na greve que hoje 
inicia, segundo apurou o Evidên-
cias. Essencialmente a greve vai 
consistir na interrupção parcial 
das actividades e boicote sistemá-
tico dos exames que iniciaram esta 
segunda-feira. 

Entretanto, a estratégia até ao 
fecho desta edição, esta segunda-
-feira, a estratégia ainda não era 
consensual entre o grupo que ia 
se comunicando através de várias 
comunidades do Whatsapp, algu-
mas das quais, segundo apurou o 
Evidências, já estavam lotadas.

Há entre os grevistas, uma fac-
ção que defendia uma paralisação 
total e completa de todas as acti-
vidades lectivas, exames e outros 
trabalhos afins, defendendo que 
um eventual recuo na decisão sig-
nificaria perda da batalha. 

“Sermos considerados desor-
ganizados e covardes para sempre. 
Província e Cidade de Maputo To-

dos no Jardim dos professores às 
7 horas. Nas províncias procurem 
o lugar estratégico onde a impren-
sa pode ter acesso! Ass.: MOVI-
MENTO PROFESSORES UNI-
DOS  VAMOS PARTILHAR 
PARA TODOS OS GRUPOS”, 
avisou o grupo no fim da tarde de 
ontem.

Os professores acusam o Go-
verno de ter ignorado várias car-
tas por si endereçadas na tenta de 
persuadir o executivo a rever o 
enquadramento da classe na TSU, 
considerando, por exemplo, que 
os docentes N1 deviam iniciar do 
nível 16 como preconizava a pro-
posta apresentada pelo Governo 
durante a auscultação a aquela 
classe profissional e não no nível 
12 como vieram a calhar.

O grupo entende, que uma 
vez acomodados os docentes N1 
a partir do nível 16, os restantes 
escalões (N2, N3 e N4) teriam 
condições de também serem pro-
movidos de escalão, permitindo, 
assim, a valorização de uma classe 
que se sente marginalizada.

Professores iniciam greve silenciosa em todo país 
em época de exames

Ignorados pelo Governo sobre TSU, ameaçam devolver cartões da Frelimo

Evidências

Desapontados com a ONP, já estão a contribuir para formalizar nova associação 

“A Carta que enviamos ao ga-
binete do primeiro ministro, Mi-
nistério da Educação, Ministério 
das finanças, dava prazo hoje dia 
14, e sem respostas, amanhã dia 
15, inicia a greve, a nível nacional, 
todos os Professores se encontra-
rão no jardim dos Professores, as 
7h, trajados de bata. Nenhum pro-
fessor do Ensino primário deve 
controlar exames de amanhã, e to-
dos, junto com os do Secundário, 
ninguém vai ao serviço. Apela-se 
aos pais e encarregados para não 
mandarem seus filhos à escola, 
porque não estaremos lá. É agora 
ou nunca. Professores unidos, ja-
mais serão vencidos!”, reforçaram 
os grevistas.

Prometem boicotar 
actividades até dia 10 e já 

estão a formalizar uma nova 
organização

Vincando que o seu objectivo 
não é  políticos, os professores, na 
sua maioria primários e secundá-
rios dizem que o movimento visa 
o resgate do valor que não nos é 
dado no âmbito de enquadramen-
to na Tabela Salarial Unica.

“Esperamos que o Governo 
responda satisfatoriamente ou se 
pronuncie adequadamente a res-

peito da reclamação submetida  
em torno da nova Tabela Salarial. 
Caso não haja boa resposta haverá 
boicote da vigia dos exames, ape-
sar de não ser do agrado do mo-
vimento”, fizeram notar os líderes 
da manifestação.

O Movimento Professores 
Unidos, que está a preencher o 
vazio do seu principal sindicato, 
a ONP praticamente capturada, 
encontra-se a produzir os docu-
mentos para oficialização segundo 
apurou o Evidências.

Com um movimento massivo, 
havendo províncias que viram-se 
na obrigação de criar mais de dois 
grupos devido ao facto de terem 
atingido o limite de 1050 mem-
bros estabelecido pelo Whstsap, 
os líderes do movimento estão a 
angariar contribuições no sentido 
formalizarem a organização, que 
conta, inclusive com uma acessó-
ria jurídica muito forte.

Da insensibilidade do 
Presidente da República

Outro aspecto que deixa os 
professores revoltados é o facto 
de terem ouvido da boca do mais 
alto magistrado da nação, Filipe 
Nyusi palavras pouco abonatórias 
como “comam lá e bebam água”, 

quando esperavam por uma res-
posta convincente do governo.

“… Não nos compliquem 
quem disse que não queremos 
resolver os problemas do profes-
sor? … você faz confusão […] eu 
já não vou comer, não vou beber 
água porque já saí de 15 agora es-
tou com 40 e não vou comer por-
que eu devia ter 100. Coma lá ir-
mão, bebe lá água”, disse o PR de 
improviso, colocando mais “sal na 
ferida” dos professores, que con-
sideram as declarações do PR um 
verdadeiro insulto para a classe.

Para além do enquadramento 
digno para todos os escalões, os 
professores exigem que o Gover-
no reponha os subsídios que vi-
nham tendo em função das espe-
cificidades do trabalho, dentre os 
quais destaca-se o de localização. 
Igualmente, reclamavam o facto 
de os directores das escolas terem 
um salário três vezes superior a de 
docentes licenciados e o dobro do 
que recebem os mestres.

A esse respeito, Filipe Nyu-
si deixou escapar que está ciente 
de falhas que fizeram com que 
alguns, sobretudo directores das 
escolas e chefes de secretaria, pas-
saram a receber salários acima do 
que deveriam. Nestes casos, pro-
meteu que serão resolvidos.
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DESTAQUE

A ostentação que hasteia o 
poderio financeiro do partido, 
que não raras vezes suga das 
contas do Estado e de em-
presas participadas dirigido 
por quadros que inundam as 
televisões com discursos de 
falta de dinheiro, é feito num 
momento em que o Estado 
se queixa de falta de recur-
sos para viabilizar projectos 
essenciais que são parte das 
suas promessas governativas. 

Nelson Mucandze

A oferta de carros de luxo, com um custo acima do 
tecto permitido aos dirigentes e titulares de órgãos 
públicos e de soberania, para o secretariado do 
Comité Central, primeiros secretários do Comité 
Provincial e da Cidade de Maputo, está a gerar 

uma forte polémica e a expor a insensibilidade do Presidente 
da Frelimo, Filipe Nyusi, cujo governo vem justificar falta de 
recursos para acomodar as reivindicações das várias classes 
dos funcionários públicos que exigem melhor enquadramento 
na reforma em curso na função pública. Na semana passada, 
Nyusi procedeu a entrega de 17 viaturas, com um custo total 
de quase 200 milhões de meticais, justificando que foram as 
contribuições dos membros do partido.

As luxuosas viaturas foram 
entregues aos seus beneficiá-
rios no último sábado, à mar-
gem do Seminário de Indução 
dos membros dos Secreta-
riados dos Comités Central e 
Provinciais, que decorreu na 
Escola Central do partido Fre-
limo, no município da Matola, 
província de Maputo.

Enquanto a sociedade gere, 

com especial preocupação, as 
ameaças de greves dos pro-
fessores, médicos, enfermei-
ros, juízes e outras classes 
dos funcionários do Estado, 
que se queixam de salários de 
fome após injustiça no enqua-
dramento da Tabela Salarial 
Única, a Frelimo, o partido 

que suporta o Governo e se 
confunde com Estado e se 
serve do mesmo (Estado, ób-
vio), presenteou, através do 
seu Presidente, que é simulta-
neamente da República, Filipe 
Nyusi, os primeiros secretários 
provinciais do partido no po-
der, o seu secretário-geral, os 
membros do Secretariado do 
Comité Central e a secretária 

do Comité de Verificação do 
Comité Central, com viaturas 
luxuosas de alta cilindrada, 
cujo custo supera de longe o 
tecto definido para os órgãos 
do Estado.

São 11 viaturas da Marca 
Toyota, modelo Land Cruiser 
Prado VX, avaliadas, cada, em 

Custo das viaturas está acima do permitido aos governadores 
e outros titulares de órgãos públicos

Ofertas luxuosas expõem a insensibilidade do PR

Gratidão aos mentores da eleição à 100 % chega em tempos de crises
Pode ser a preparação da marcha rumo ao cada vez certo terceiro mandato 

Empresas de Cabo Delgado pedem “perdão fiscal total”
O Conselho Empresarial de Cabo Delgado pediu ao Go-

verno “perdão fiscal total” para todas as empresas nacio-
nais obrigadas a fechar nesta província devido aos ataques 
terroristas. “Sugerimos que vossa excelência nos conceda 
perdão fiscal e redução de impostos para o período entre 
2023 e 2026”, afirmou o presidente do Conselho Empresa-
rial de Cabo Delgado, MahamudoIrachi.

mais de nove milhões de me-
ticais, oferecidas aos primeiros 
secretários provinciais, e seis 
viaturas da marca Nissan, mo-
delo Patrol V8, avaliadas, cada, 
em quase nove milhões, ofere-
cidas aos membros do Secreta-
riado do Comité Central.

As viaturas da marca Nissan 
Patrol V8 foram entregues a 
Roque Silva (Secretário-Geral), 
Ana Comoana (Secretária do 
Comité de Verificação do Co-
mité Central), Ludmila Maguni 
(porta-voz do partido), Iasal-
de das Neves, João Muchine e 
Sónia Macuvele. Já as da mar-
ca Toyota Land Cruiser Prado 
VX foram entregues a Artur 
Nanlicha-Muchopa (Niassa), 
José Kalime (Cabo Delgado), 
Luciano de Castro (Nampu-
la), Paulino Lenço (Zambézia), 
Gonçalves Gemusse (Tete), 
Tomás Chitlango (Manica), 
Luís Nhanzonzo (Sofala), Da-
niel Matavele (Gaza), Avelino 
Muchine (Maputo Província) 
e Razaque Manhique (Maputo 
Cidade).

Frelimo mostra quem 
manda nas províncias

Em matemática, a Fre-
limo investiu um total de 
155.100.000,00 Meticais para 
a aquisição daqueles meios 
circulantes, um valor suficien-

te para pagar uma média de 
17.709,5 salários mínimos na 
Administração Pública, ou dar 
dois passos no fracassado pro-
jecto um distrito - um hospital, 
uma promessa cuja simulação 
de materialização foi feita na 
Ponta do Ouro, em 2019, mas 
que bastou ganhar as eleições 
não mais lembrou de dar se-
guimento.

A ostentação que hasteia o 
poderio financeiro do partido, 
que não raras vezes suga das 
contas do Estado e de empre-
sas participadas dirigido por 
quadros que inundam as televi-
sões com discursos de falta de 
dinheiro, é feito num momen-
to em que o Estado se queixa 
de falta de recursos para viabi-
lizar projectos essenciais que 
são parte das suas promessas 
governativas. 

E foi com a desculpa de fal-
ta de dinheiro que, em 2017, 
simulou uma política de aus-
teridade, que estipulava, de 
acordo com 7 do Decreto n.º 
75/2017, de 27 de Dezembro, 
que define que os Limites Má-
ximos de Valores para Aquisi-
ção de Viaturas Protocolares, 
um tecto de 2.500.000,00.Mt.

Para outros titulares fora 
dos arrolados no decreto aci-
ma, o tecto está abaixo de seis 
milhões. Mas o mesmo não se 
assiste com os membros da 

Frelimo, que com a nova dig-
nidade parecem estar acima 
dos titulares públicos. Mas há 
quem acredita que estas ofe-
rendas estejam inseridas no 
âmbito do tão propalado golpe 
do terceiro mandato, que pare-
ce estar a ser ensaiado pela ala 
Nyusi.

Numa província, por exem-
plo, ficará evidente o fosso 
entre os governadores e secre-
tários de Estado. É como se 
a Frelimo estivesse a mandar, 
por exemplo, a mensagem de 
quem manda nas Províncias.

Nyusi justificou que os 
meios resultam do esforço dos 
membros e simpatizantes do 
partido, mas há quem suspeita 
que resultem do saque aos co-
fres públicos e empresas par-
ticipadas pelo Estado, como 
tem sido apanágio. 

Durante a entrega, apelou 
aos beneficiários a fazer bom 
uso deles, centrados na busca 
de crescimento quantitativo e 
qualitativo do Partido, guiados 
na base de uma visão de sus-
tentabilidade política, econó-
mica e financeira do Partido. 

Garantiu que, no futuro, o 
projecto irá abranger também 
os primeiros Secretários Dis-
tritais e os Secretários-Gerais 
das organizações sociais do 
partido, naquilo que é tido 
como compra de consciências.
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O Presidente da República 
pode ter caído na “ratoeira” 
do populismo e, como tal, 
a sua acção não encontra 
qualquer suporte legal, 
senão na boa vontade, num 
momento em que se mostra 
cada vez mais pontual 
acabar com o terrorismo 
que vem sugerindo 
expansão até nos distritos 
onde o discurso triunfalista 
sugeria ter acabado.

Tráfico de drogas e parques de viaturas financiam terrorismo
A procuradora-geral da República, Beatriz Buchili, diz 

que o tráfico de drogas assim como a proliferação de par-
ques de vendas de viaturas no país estão a financiar o ter-
rorismo no país. Buchili, que falava durante uma visita à 
procuradoria da Cidade de Maputo, acredita que Moçam-
bique deixou de ser um caminho de tráfico de droga para 
ser destinatário.

Evidências 

O Presidente da República, Filipe Nyusi, nega 
estar a violar a Constituição da República 
ao conceder perdão a alegados insurgentes 
sem seguir a lei, assinalando que apenas tem 
apresentado publicamente civis resgatados 

dos rebeldes que devem ser reintegrados nas comunidades. O 
Evidências explicou, na sua edição de 25 de Outubro de 2022, 
as irregularidades que enfermam a iniciativa presidencial 
de conceder indulto a alegados terroristas sem observar os 
procedimentos legais. 

Falando semana passada, no 
encerramento do ano acadé-
mico do Instituto Superior de 
Estudos de Defesa tenente-ge-
neral Armando Guebuza (ISE-
DEF), na província de Mapu-
to, Filipe Nyusi explicou que é 
preciso desconstruir a narrativa 
de pessoas que “estão nos ga-
binetes a dizer que estamos” a 
interferir no funcionamento do 
sistema de justiça e da Assem-
bleia da República ao conceder 
perdão a supostos rebeldes.

Na ocasião, argumentou que 
as pessoas abrangidas pelo per-
dão presidencial são mães com 
crianças e bebés e idosos que 
fugiram ou foram resgatados 
pelas forças governamentais de 
cativeiros dos grupos armados 
que protagonizam ataques na 
província de Cabo Delgado.

"Dissemos: 'venha e fique na 
sua aldeia'", porque "o princí-
pio da reconciliação é regra, é 
fórmula. As pessoas que esca-
pam das mãos dos insurgen-
tes pedem às autoridades para 
aconselharem as comunidades 
a aceitarem a sua reintegração e 
a evitar represálias”, disse, con-
tornando a palavra-chave no 
discurso proferido no comício 

onde exibiu supostos deserto-
res das fileiras terroristas.

Convicto de estar certo, 
Nyusi disse que vai continuar a 
apresentar publicamente mais 
pessoas que fugiram das mãos 
dos rebeldes.

As ilegalidades por detrás da 
vontade presidencial

O Evidências já tinha de-
nunciado a grave violação do 
princípio da separação de po-
deres na vontade presidencial, 
uma vez que, nos termos da 
Constituição da República de 
Moçambique, compete ao Pre-
sidente da República indultar e 
comutar penas e à Assembleia 
da República compete conceder 
amnistia e perdão de penas

Na edição número 85, o Evi-
dências explicou, depois de ou-
vidos juristas, que o Presidente 
da República pode ter confun-
dido a indução de penas com a 
amnistia, ao conceder perdão 
(amnistia) aos supostos “terro-
ristas” que foram apresentados 
em Nampula.

Coberta de boa intenção de 
atrair os integrantes de grupos 
terroristas para que abandonem 

PR reage à violação de separação de poderes
Perdão a terroristas foi uma afronta à Constituição da República

as armas, a vontade presidencial 
veio culminar com um rasgar 
da Constituição da República, 
com Nyusi a chamar para si 
uma competência do poder le-
gislativo.

Conforme explicamos, a atri-
buição de indulto é uma prerro-
gativa constitucional e exclusiva 
do Presidente da República, 
como se pode ler na alínea I 
do Artigo 159 da Constituição 
da República. O que deixa cla-
ro que se trata de um benefício 
concedido aos condenados, ou 
seja, aos que comentaram um 
crime que ficou provado em 
tribunal, podendo por iniciativa 
presidencial gozar do perdão 
da pena, efectivado mediante 
decreto que tem como conse-
quência a extinção, diminuição 
ou substituição da pena. 

A medida do Presidente da 
República não tem aqui qual-
quer enquadramento, ao bene-
ficiar supostos terroristas que 
nem sequer foram julgados. 
Pesa ainda a inexistência do Bo-
letim da República para forma-
lizar a acção do Presidente.

Por outro lado, existe um 
outro poder que perdoa sem 
olhar para formalismos jurídi-
cos, é amnistia, porém compete 
exclusivamente à Assembleia 
da República. A amnistia é acto 
do poder legislativo que perdoa 
um facto punível, suspende as 
perseguições e anula as conde-

nações, mas também tem os 
seus procedimentos legais que 
devem ser respeitados.

O Presidente da República 
pode ter caído na “ratoeira” do 
populismo e, como tal, a sua ac-
ção não encontra qualquer su-
porte legal, senão na boa von-
tade, num momento em que se 
mostra cada vez mais pontual 
acabar com o terrorismo que 
vem sugerindo expansão até 

nos distritos onde o discurso 
triunfalista sugeria ter acabado.

A bondade do presidente foi 
anunciada em comício na pro-
víncia de Nampula, sem seguir 
as formalidades, como o decre-
to ou despacho presidencial, e 
nem publicado no Boletim da 
República. Para além de que 
os indultados não foram julga-
dos e condenados, aclarando a 
precipitação do Presidente da 
República, pois o perdão pre-
sidencial só pode ocorrer após 

a condenação do infractor em 
sede de tribunal.
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DESTAQUE Mais de mil deslocados precisam de 
apoio em Nipepe

Mais de mil pessoas que fugiram de ataques armados 
no distrito de Namuno, em Cabo Delgado, e refugiadas no 
distrito de Nipepe precisam de apoio de emergência, disse 
o governador da província do Niassa, Dinis Vilankulo. No 
total, são cerca de 284 famílias que se refugiaram naquela 
parcela do país.

Jovens moçambicanos continuam a 
engrossar as fileiras dos que semeiam 
terror. É a juventude moçambicana, 
o presente e o futuro da nação, que 
sucumbe nestas incessantes ondas de 
violência. Como já tivemos ocasião 
de afirmar, reconhecemos que um 
dos motivos fortes que movem os 
nossos jovens a se deixarem aliciar 
e a juntarem-se às várias formas de 
desvios assenta na experiência de 
ausência de esperança num futuro 
favorável. Para a maioria deles não há 
oportunidades de se construir uma 
vida digna.

“… uma minoria endinheirada que se pode permitir todo o tipo de luxo e uma maioria empobrecida…”
“Se não for bem gerida, a TSU pode levar a convulsões” 

“É fácil aliciar pessoas (jovens) cheias de vida e de sonhos, mas sem perspectivas”  

Mais uma vez confirmando a sua relevância no panorama político, social e económi-
co nacional, a Conferência Episcopal de Moçambique, a mais alta assembleia dos 
bispos católicos no país, denuncia que a corrupção, a exclusão social, as injustiças 
e desigualdades sociais, entre outros males, representam uma ameaça constante 
à paz e coesão social em Moçambique. Para ilustrar a sua preocupação, os bispos 

católicos dão como exemplo os jovens que são facilmente aliciados a juntarem-se a grupos terroristas 
que semeiam dor e luto na nortenha província de Cabo Delgado devido a exclusão que lhes retira a 
esperança num futuro favorável. Outrossim, alertam que se a questão da Tabela Salarial Única não for 
gerida de forma justa pode levar a convulsões sociais.

Nos últimos anos, a Confe-
rência Episcopal de Moçambique 
vem se assumindo como um ac-
tor relevante na construção do 
país, dando contribuições sobre 
vários aspectos da vida do país.

Na sua última posição, ema-
nada da II Sessão Ordinária da 
Assembleia Plenária dos Bispos 
Católicos, a Conferência Episco-
pal de Moçambique (CEM) ana-
lisa o país sem filtros e destaca 
o estado de penúria em que vive 
maior parte dos moçambicanos, 
enquanto um grupo minoritário 
suga das melhores oportunidades, 
o que, no seu entender, represen-
ta uma ameaça à paz.

“No nosso País, apesar de 
sermos uma única família, as de-
sigualdades sociais e económicas 
estão a criar uma brecha profun-
da. Por um lado, uma minoria en-
dinheirada que se pode permitir 
todo o tipo de luxo e, por outro, 
uma maioria empobrecida que 

nem o básico tem para sobrevi-
ver”, anotam os bispos católicos.

No seu entender, sem uma dis-
tribuição equitativa e justa de re-
cursos e oportunidades, sem uma 
real inclusão social, a paz e coesão 
social serão sempre ameaçadas. 

“Nenhuma paz sobrevive a 
exclusões e a injustiças sociais”, 
anotam, para depois ajuntar que 
“ao longo deste ano assistimos 
com muita preocupação à subi-
da insustentável do custo de vida 
no Pais, que continua arrastando 
para a pobreza extrema homens e 
mulheres já sofridos, que vêm en-
frentando um verdadeiro martírio 
para colocar o pão à mesa”. 

Desespero devido a 
exclusão empurra jovens 

à criminalidade, incluindo 
terrorismo

Mostrando particular preocu-
pação com o alastramento do ter-

rorismo, a Conferência Episcopal 
de Moçambique considera que os 
jovens se deixam aliciar e juntam-
-se às várias formas de desvios, 
incluindo o terrorismo, devido a 
exclusão social e obstáculos que 
põem à prova a esperança de um 
futuro favorável.

“Jovens moçambicanos conti-
nuam a engrossar as fileiras dos 
que semeiam terror. É a juven-
tude moçambicana, o presente e 
o futuro da nação, que sucumbe 
nestas incessantes ondas de vio-
lência. Como já tivemos ocasião 
de afirmar, reconhecemos que 
um dos motivos fortes que mo-
vem os nossos jovens a se deixa-
rem aliciar e a juntarem-se às vá-
rias formas de desvios assenta na 
experiência de ausência de espe-
rança num futuro favorável. Para 
a maioria deles não há oportuni-
dades de se construir uma vida 
digna”, sublinha.

Este cenário, aponta a CEM, 

“Nenhuma paz sobrevive a exclusões e a injustiças sociais” 
– alertam Bispos Católicos

Reginaldo Tchambule

Comissão Episcopal diz que, sem inclusão social, a paz e coesão serão sempre ameaçadas

empurra os jovens para o terroris-
mo e outros desvios, pois “é fácil 
aliciar pessoas cheias de vida e de 
sonhos, mas sem perspectivas”.

Por essa razão, a assembleia 
mais importante da igreja católica 
entende que sem garantir aos jo-
vens a realização dos seus sonhos, 
a própria nação verá comprome-
tido o seu sonho de ser protago-
nista do seu futuro. 

Na ocasião, os bispos voltaram 
a denunciar que a falta de atenção 
aos numerosos alertas não permi-
tiram um imediato e eficaz com-
bate contra o terrorismo que já 
dura há mais de cinco anos e con-
tinua a alastrar-se em zonas mais 
alargadas, incluindo já as provín-
cias do Niassa e de Nampula.

“São semeadas destruições e 
mortes violentas de crianças, mu-
lheres e homens inocentes e pes-
soas de boa vontade como foi a 
Irmã Maria de Coppi, assassinada 
a 6 de Setembro último, no ataque 
à Missão Católica de Chipene, 
Diocese de Nacala. A continua-
ção deste desumano sofrimento 
é inaceitável e frustra o sonho de 

sermos uma nação de paz, con-
córdia e independente, justa e so-
lidária. Por isso, devemos juntar 
todos os esforços para encontrar 
os caminhos de solução a esta 
desgraça, não confiando unica-

mente no uso da força militar”, 
anota.

A CEM diz serem necessárias 
políticas corajosas que eliminem 
o crescente abismo existente en-
tre irmãos, mas critica a aparente 
falta de justiça e equidade na Ta-
bela Salarial Única.

“A mesma Tabela Salarial Úni-
ca (TSU), que expressa o desejo 
de uma maior equidade, se não 
for bem gerida, pode levar a con-
vulsões sociais e exasperar o sen-
timento de desigualdade e injusti-
ça”, denuncia.

Numa altura em que o Go-
verno de Filipe Nyusi se auto-
-proclama campeão do combate 
à corrupção, os bispos católicos 
não vêem abrandamento do mal. 
Antes pelo contrário, entendem 
que no país instaurou-se uma cul-
tura de corrupção.

“Faz-se descaradamente um 
uso privado dos recursos do país 
e do património público, pon-
do os interesses pessoais ou de 
grupo acima do bem comum. A 
corrupção manifesta-se nas cons-
tantes propinas ("refrescos") que 

se devem pagar aos servidores 
públicos para receber um serviço 
que é seu dever oferecer, no des-
vio de fundos públicos para fins 
e interesses privados, no nepotis-
mo e clientelismo”, destacam.
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A Frelimo sendo sempre 
igual a si mesma

A Frelimo, desta vez, decidiu rei-
vindicar para si uma maior dignida-
de do que o seu Governo tem dado 
aos titulares de órgãos públicos e de 
soberania. Pagou para si, em público, 
mais do que permite que os dirigen-
tes e titulares de órgãos públicos pa-
guem.

Enquanto a sociedade gere, com 
especial preocupação, as ameaças 
de greves dos professores, médicos, 
enfermeiros, juízes e outras classes 
dos funcionários do Estado que se 
queixam de salários de fome após in-
justiça no enquadramento da Tabela 
Salarial Única, a Frelimo, o partido 
que suporta o Governo e se confun-
de com Estado e se serve do mesmo 
(Estado, óbvio), presenteou, através 
do seu Presidente, que é simultanea-
mente da República, Filipe Nyusi, os 
primeiros secretários provinciais do 
partido no poder, o seu secretário-
-geral, os membros do Secretariado 
do Comité Central e a secretária do 
Comité de Verificação do Comité 
Central, com viaturas luxuosas de alta 
cilindrada, cujo custo supera de lon-
ge o tecto definido para os órgãos do 
Estado. É como se a Frelimo estives-
se a mandar, por exemplo, a mensa-
gem de quem manda nas Províncias.

São 11 viaturas da Marca Toyota, 
modelo Land Cruiser Prado VX, ava-
liadas, cada, em mais de nove milhões 
de meticais oferecidas aos primeiros 
secretários provinciais, e seis viatu-
ras da marca Nissan, modelo Patrol 
V8, avaliadas, cada, em quase nove 
milhões, oferecidas aos membros do 
Secretariado do Comité Central.

Em matemática, a Frelimo inves-
tiu um total de 155.100.000,00 Meti-
cais para a aquisição daqueles meios 
circulantes, um valor suficiente para 
pagar uma média de 17.709,5 salários 
mínimos na Administração Pública 
ou dar dois passos no fracassado pro-
jecto um distrito, um hospital, uma 
promessa cuja simulação de materia-
lização foi feita na Ponta do Ouro, 
em 2019, mas que bastou ganhar as 
eleições não mais lembrou de dar se-

guimento.
A ostentação que hasteia o poderio 

financeiro do partido, que não raras 
vezes suga das contas do Estado e de 
empresas participadas dirigido por 
quadros que inundam as televisões 
com discursos de falta de dinheiro, é 
feito num momento em que o Esta-
do se queixa de falta de recursos para 
viabilizar projectos essenciais que são 
parte das suas promessas governati-
vas. 

E foi com a desculpa de falta de 
dinheiro que em 2017 simulou uma 
política de austeridade, que estipula-
va, de acordo com 7 do Decreto n.º 
75/2017, de 27 de Dezembro, que de-
fine que os Limites Máximos de Valo-
res para Aquisição de Viaturas Proto-
colares, um tecto de 2.500.000,00.Mt.

Para outros titulares fora dos arro-
lados no decreto acima, o tecto está 
abaixo de seis milhões. Mas o mes-
mo não se assiste com os membros 
da Frelimo, que com a nova dignida-
de parecem estar acima dos titulares 
públicos.

É com esse luxo que o Presidente 
da Frelimo mostra a sua gratidão aos 
camaradas, que bem recentemente o 
conduziram para mais um mandato 
para a direcção do Partido e que vão 
ser os obreiros do tão propalado ter-
ceiro mandato nos destinos do país. 
Enquanto farta-se de luxo com os 
seus colaboradores mais próximos, 
vende à comunidade internacional a 
narrativa de um Moçambique miserá-
vel, sem condições de se erguer sem 
beneficência dos doadores de sempre, 
as vítimas da nossa mendicidade para 
o consumo; e aos moçambicanos, a 
narrativa do que seu falhanço gover-
nativo, desde a falta de medicamentos 
nos hospitais, as crianças que estudam 
no chão, a degradação de sector de 
transporte em todas as suas cadeias, 
até a falta de manutenção de estra-
das que se encontra lixadas apesar de 
acolher viaturas de luxo, foi por falta 
da capacidade produtiva dos moçam-
bicanos e não por pelo consumismo 
de teia que se serve do Estado.

FICHA TECNICA

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:
comercial@evidencias.co.mz

REDACÇÃO

Email: redacao@evidências.co.mz

JORNALISTAS: Duarte Sitoe, 
Renato Cau e Aldo Matsinhe | 

 REVISOR: Wells Matsinhe |  EXPANSÃO: 
Gil Massingue - Cell: 843581907 e 
Edmilson Mate Cell:  847574905 | 

CORRESPONDENTES:  Beira - Jossias 
Sixpence |  Nampula – Francisco Máquina, 

Pemba - Arnaldo Portugal

COLUNISTAS EFECTIVOS: Luca Bussotti, 
Afonso Almeida Brandão, Alexandre Chiure,

 Teodósio Camilo  

Propriedade de:

Numero de Registro de Entidade 
Legais: 101353478

EDITORIAL



98 15 DE NOVEMBRO DE 2022 15 DE NOVEMBRO DE 2022

WW
W.

EV
ID

EN
CI

AS
.CO

.M
Z

SOCIEDADE Justiça anuncia retoma de actividades nas zonas resgatadas 
Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 

Helena Kida, assegura estar para breve a retoma dos trabalhos 
das instituições do sector, face ao restabelecimento da tranqui-
lidade em alguns distritos outrora assolados pelo terrorismo 
em Cabo Delgado. Numa primeira fase, irão arrancar as activi-
dades nos registos e notariado, tribunais e outras.

Polícia moçambicana apresenta 11 detidos em conexão com o caso 

Sindicatos no norte do país querem participar na cobrança de dívida 
à Segurança Social

Numa altura em que estão frescas na mente dos 
moçambicanos memórias do terror causado por 
grupos armados em Cabo Delgado, uma série de 
assassinatos violentos chocaram a cidade da Bei-
ra, onde, só nas últimas três semanas, 14 pessoas, 

maioritariamente jovens, de ambos os sexos, foram encontrados 
mortos em circunstâncias estranhas, algumas delas degoladas. As-
sustados, munidos de dísticos com mensagens de repúdio, cente-
nas de beirenses, maioritariamente mulheres de vários extractos, 
saíram à rua exigindo o fim da onda de assassinatos em série e 
maior actuação das autoridades. E porque o apelo foi forte, na noi-
te do mesmo dia, a Polícia da República de Moçambique (PRM), 
através do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), 
acabou apresentando 11 suspeitos de envolvimento naqueles cri-
mes, colocando fim a mais de três semanas de silêncio sepulcral.

O movimento sindical na região norte do país 
manifestou o seu interesse, junto do INSS, em 
participar, de forma activa, na recuperação do 
dinheiro que é descontado aos trabalhadores nas 
empresas e depois não é canalizado ao Sistema 

de Segurança Social Obrigatória, conforme recomenda a legis-
lação respectiva, mais concretamente o Regulamento da Segu-
rança Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 
9 de Outubro.

Cerca de 500 manifestantes, 
na sua maioria mulheres, entre as 
quais integrantes de organizações 
da sociedade civil, trabalhadoras 
de sexo e outras de diferentes ex-
tractos sociais, marcharam no úl-
timo sábado, dia 12, na Beira em 
repúdio contra os assassinatos em 
série, sobretudo de mulheres.

Num espaço de três semanas, 
em vários pontos da cidade da 
Beira, foram relatados pelo me-
nos 14 assassinatos violentos, 
ocorridos em circunstâncias mis-
teriosas, incluindo vítimas dego-
ladas, o que gerou uma onda de 
choque no seio dos moradores 
atordoados com memórias do 
terror que se vive em Cabo Del-
gado.

Empunhando dísticos, os ma-
nifestantes lançaram um grito de 
socorro, apelando às autoridades 
governamentais e policiais para 
agirem de modo a devolver a se-
gurança nos bairros. Pelo meio, as 
mulheres, sobretudo prostitutas, 
se queixam de serem as vítimas 
preferenciais dos criminosos.

"Estamos a pedir socorro, es-
tamos a morrer, já está demais 
para nós trabalhadoras de sexo. 
Pedimos que a polícia nos ajude", 
disse Ermelinda Sueira, uma das 
trabalhadoras de sexo presentes 
na marcha.

Ermelinda avança que os as-
sassinos escolhem prostitutas 
previamente identificadas, ali-
ciam-nas com promessas de va-

Falando durante os debates 
havidos na passada Terça-feira, 
no âmbito do seminário regio-
nal norte de validação do Plano 
Estratégico do INSS para o pe-
ríodo 2023-2027, que teve lugar 
na cidade de Nampula, os repre-
sentantes da Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique 
- Central Sindical (OTM - CS) e 
da Confederação dos Sindicatos 
Independentes e Livres de Mo-

çambique (CONSILMO) foram 
unânimes em afirmar que é che-
gado o tempo de o movimento 
sindical ter um papel mais activo 
na recuperação de tais valores, 
sob o risco de o número de bene-
ficiários e as famílias dependen-
tes que estão a ser lesados pela 
não canalização vir a subir.

Ainda de acordo com o mo-
vimento sindical de Nampula, 
Niassa e Cabo Delgado, regista-

Beirenses marcham em repúdio contra onda de  assassinatos

Jossias Sixpence – Beira 

14 mortes misteriosas em três semanas 

lor superior que o habitual, mas 
"quando chegam no local a his-
tória é outra, espancam, violam 
e assassinam. Então, esta nossa 
marca é em repúdio a este tipo de 
comportamento dos homens".

Sheila David, activista social, 
defendeu que as trabalhadoras do 
sexo precisam de liberdade para 
continuarem a desempenhar sua 
actividade, para conseguirem ali-
mentar as suas famílias, pois na 
sua maioria têm dependentes vul-
neráveis, como idosos e crianças.

Catarina Artur, directora exe-
cutiva da Pressão Nacional dos 
Direitos Humanos, diz que a or-
ganização que dirige juntou-se 
à iniciativa das trabalhadoras de 
sexo como forma de solidarizar-
-se com elas, que são o grupo 
mais exposto à onda de assassi-

natos que vêm acontecendo de 
forma misteriosa.

"É triste o que está a acontecer 
aqui na cidade da Beira. Quere-
mos paz, não é possível circular 
à vontade? Só em duas semanas 
registamos 14 mortes, sendo 10 
de trabalhadoras de sexo e quatro 
pessoas distintas. Onde anda a 
nossa polícia?”, questionou. 

Polícia só se posicionou 
depois da marcha

Como que a responder às in-
dagações e indignação dos popu-
lares, a PRM, que durante muito 
tempo fez ouvidos de mercador, 
acabou aparecendo na noite do 
mesmo dia. Numa conferência 
feita em cima do joelho, o SER-
NIC apresentou 11 detidos em 

conexão ao caso, aos quais dis-
se serem assassinos, violadores, 
mandantes e alguns colaborado-
res.

"Os detidos estavam envolvi-
dos em múltiplos casos de vio-
lação e assassinatos de mulheres 
nos bairros de Macurungo, Man-
ga, Chingussura, Mascarenhas e 
Pioneiro. O último assassinato 
envolve uma cidadã zimbabeana", 
disse Alfeu Sitoe, porta-voz dos 
SERNIC em Sofala.

Alfeu Sitoe revelou ainda que 
do grupo, quatro estão directa-
mente relacionados com os homi-
cídios, sendo um mandante e três 
executores. Os restantes mem-
bros do grupo actuaram como 
colaboradores ou vendedores dos 
pertences das vítimas.

"O grupo é o mesmo, o mo-
dus operandi é o mesmo, ou seja, 
levam a vítima a um certo lugar e 
apertam o pescoço, colocam rou-
pa interior da mesma na boca e 
a assassinam. Até aqui temos 11 
detidos, dentre eles mulheres que 
foram encontradas com perten-
ces das vítimas a comercializar", 
frisou. 

De referir que a onda dos as-
sassinatos na Beira começou em 
finais de Outubro passado, o que 
deixou alarmada a população dos 
bairros precários que circundam a 
capital provincial de Sofala.

-se, não apenas naquela região, 
como nas outras duas, nomeada-
mente centro e sul, empregado-
res que não canalizam as contri-
buições dos seus trabalhadores 
ao Sistema de Segurança Social, 
prejudicando, sobremaneira, o 
futuro dos trabalhadores e os 
seus dependentes, porque o sis-
tema não pode pagar as presta-
ções por conta dessa atitude de 
algumas empresas, uma vez que 
o Sistema que o INSS gere é de 
natureza contributiva.

Para além da cobrança da dí-
vida, os sindicalistas do norte do 
país querem que o INSS inclua, 
activamente, nas suas campanhas 
de sensibilização de trabalha-
dores por conta própria (TCP) 
para a sua inscrição no Sistema, 
de forma a garantir o seu futu-
ro social ou uma vida condigna 

no presente, em caso de falta de 
capacidade para o trabalho, in-
cluindo os outros benefícios que 
o sistema oferece. Para o efeito, 
sugeriram que as campanhas 
contem, igualmente, com os lí-
deres comunitários, os próprios 
TCP, pensionistas e os parceiros 
sociais nas actividades de divul-
gação, de forma que se garanta 
um maior número de contribuin-
tes activos no Sistema.

O INSS, importa salientar, 
tem levado a cabo campanhas de 
sensibilização deste grupo de tra-
balhadores para aderirem ao Sis-
tema de Segurança Social, visan-
do garantir o seu futuro social e 
dos seus familiares, dependentes, 
em diferentes sectores de activi-
dade, incluindo os trabalhadores 
assalariados, ou seja, que prestam 
as suas actividades a outrem.

Sobre o Plano Estratégico, 
para além de sublinharem a ac-
tuação conjunta na defesa dos 
interesses dos trabalhadores, es-
tes sugeriram que o INSS amplie 
o seu leque de facilidades que 
tem vindo a criar, dentro do seu 
esforço institucional de ver os 
seus serviços mais próximos aos 
utentes, incluindo as plataformas 
de pagamento das contribuições, 
nomeadamente os serviços de te-
lefonia móvel e bancários.

O seminário regional norte de 
validação do Plano Estratégico 
do INSS reuniu, em Nampula, 
cerca de 50 participantes, entre 
eles os contribuintes, beneficiá-
rios, parceiros sociais e pensio-
nistas, para além de outras ins-
tituições privadas e do Estado, 
casos dos Registos e Notariados 
e dos Tribunais Judiciais.
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Temas em debate:

     Ética e Deontologia pro�ssional e  
Liberdade de Imprensa;

 Jornalismo em contexto de 
terrorismo; 

    Desa�os da Regulação 
da Comunicação Social em 

Moçambique;

 Desa�os da Migração Digital em 
Moçambique VS Sustentabilidade 

dos media;

Participantes: Gestores da mídia, 
Pro�ssionais da Comunicação Social, 
Entidades do Estado, Académicos, 
Parceiros Estratégicos da Comunicação 
e Organizações da Sociedade Civil com 
foco na comunicação social.

Fórum da
Comunicação Social

“Por uma comunicação social dinâmica 
no contexto das transformações sociais  
e tecnológicas”

Evento terá transmissão em streaming
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POLÍTICA Governo não cede e continua a pagar dívidas ocultas e ilegais
De acordo com o Relatório e Parecer da Conta Geral do Esta-

do de 2021, aprovado esta semana pela Assembleia da República, 
o Governo pagou, até 31 de Dezembro de 2021, 137.989.300 
USD, correspondentes a 9.310.898 mil Meticais. O valor até aqui 
pago equivale a 8,45% do total do empréstimo ilegal feito pela 
EMATUM. Está dívida, no valor de 850 milhões de dólares, foi de-
clarada inconstitucional pelo Conselho Constitucional (CC).

Evidências  

Após reconhecer que envolvimento de colegas dificulta combate ao crime organizado

Numa altura em que o Estado parece estar a ca-
pitular diante do crime organizado, sobretudo 
os raptos, a procuradora-geral da República, 
Beatriz Buchili, volta a denunciar a existência, 
dentro da Procuradoria-Geral da República 

(PGR) e Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), 
de “colegas” corruptos que facilitam as actividades dos crimi-
nosos. Para reverter a situação, Buchili defende o reforço do ri-
gor nos critérios de selecção e admissão de quadros, para evitar 
o ingresso de pessoas com conduta duvidosa que minam a con-
fiança dos cidadãos àquelas instituições do Estado. 

Biatriz Buchili falava, na pas-
sada quarta-feira, em Tete du-
rante a VIII Reunião Nacional 
entre a Procuradoria-Geral da 
República e o Serviço Nacional 
de Investigação Criminal, que 
dentre vários aspectos discutiu 
mecanismos visando melhorar 
a articulação no âmbito da ins-
trução de processos crimes, bem 
como aprimorar a investigação e 
instrução de processos relativos 
à criminalidade organizada.

Na ocasião, a procuradora-
-geral da República reconheceu 
o nível de insatisfação dos cida-
dãos relativamente ao desfecho 
de alguns casos criminais que 
vêm assolando o país, por isso 
desafiou quadros das duas insti-
tuições a unirem esforços, apre-
sentando propostas e sugestões 
claras para o aperfeiçoamento de 
técnicas de investigação.

“O recrudescimento da cri-
minalidade, no geral, e, em parti-
cular, dos raptos e da imigração 
ilegal, crimes estes que exigirão 
de nós, Ministério Público e 
SERNIC, um reposicionamento 
quanto às metodologias de in-
vestigação e prevenção, de modo 
a fazermos face aos novos e cada 
vez mais sofisticados métodos 
de actuação dos criminosos”, 
destacou.

E numa mensagem virada 
para dentro, Buchili voltou a 
mostrar-se agastada com o en-
volvimento de procuradores e 
agentes do SERNIC em práticas 
corruptas. Por isso, desafiou aos 
investigadores e magistrados dos 
Gabinetes de Combate à Cor-
rupção, de Criminalidade Orga-
nizada e de Recuperação de Ac-
tivos, a encontrarem melhores 
estratégias para combater a cor-

Buchili defende purificação de fileiras na PGR, SERNIC e PRM

rupção na PGR e no SERNIC.
“Devemos ser rigorosos nos 

critérios de selecção e admissão 
dos nossos quadros, obedecen-
do-se as regras específicas im-
postas por lei, evitando, desse 
modo, o ingresso nas nossas 
instituições de indivíduos de 
conduta duvidosa. Devemos, 
igualmente, continuar a garantir 
a responsabilização dos colegas 
que se envolvem em condutas 
ilícitas, que põem em causa as 
nossas instituições, pois só as-
sim poderemos resgatar a con-

fiança dos cidadãos e garantir 
a colaboração dos mesmos no 
esclarecimento dos diversos ilí-
citos criminais que ocorrem na 
nossa sociedade. Não podemos 
tolerar que, como órgãos com 
o dever de prevenir e combater 
a corrupção, tenhamos colegas 
envolvidos em práticas corrup-
tas”, sublinhou.

Ministra do Interior defende 
aposta na tecnologia para 
combater a criminalidade

Por seu turno, a ministra 
do Interior, Arsénia Massingue, 
depois de mostrar preocupação 
com o recrudescimento da cri-
minalidade, no geral, e, em parti-
cular, dos raptos e da imigração 
ilegal, defendeu que o Executivo 
deve apostar em meios tecnoló-
gicos modernos, uma vez que a 
perpetração do crime organiza-
do e transnacional é feita com o 
recurso as novas tecnologias de 
informação e comunicação.

No que ao combate aos rap-
tos diz respeito, a ministra do 
Interior reconheceu os esforços 
empreendidos pelas autoridades 
da lei e ordem que culminaram 
com a detenção de alguns im-
plicados na prática deste tipo de 
crime, contudo, orientou o SER-
NIC no sentido de “intensificar 
o trabalho operativo visando a 
prevenção, e que prossigam de-
terminados na realização de ope-
rações conjuntas, especialmente 
com os países vizinhos, sobretu-
do com a África do Sul e com o 
Reino do Eswatini”.

O Grupo de Acção Financei-
ra (GAFI) colocou Moçambique 
no rol dos países que menos coo-
peram para esclarecimentos para 
o combate ao branqueamento de 
capitais, o que, segundo Massin-
gue, preocupa sobremaneira o 
Governo.

“É do domínio público o nível de insatisfação dos cidadãos relativamente ao desfe-
cho de alguns casos criminais” – reconheceu

Como tem sido apanágio, a Assembleia da 
República aprovou, semana finda, a Conta 
Geral do Estado (CGE) de 2021 apenas com 
o voto maioritário da bancada da Frelimo, 
enquanto a Renamo e o MDM manifesta-

ram-se contra, justificando que a sua execução foi, mais 
uma vez, caracterizada por corrupção e má gestão da 
coisa pública.

Durante a discussão, antes 
da aprovação por voto da dita-
dura da maioria, as três banca-
das parlamentares divergiram 
quanto à apreciação da Conta 
Geral do Estado de 2021. En-
quanto a Frelimo, que viabili-
zou a aprovação do documen-
to, sustenta haver um esforço 

do Governo no aumento de 
verbas para os sectores com 
impacto na redução da po-
breza, a oposição aponta uma 
gestão danosa e desrespeito 
pelo Tribunal Administrativo.

A Renamo chumbou o do-
cumento por considerar que 
o executivo de Filipe Nyusi 

Renamo e MDM chumbam Conta Geral do Estado de 2021
persiste em desrespeitar reco-
mendações do Tribunal Ad-
ministrativo na execução do 
Orçamento do Estado. 

"O Tribunal Administrati-
vo aponta erros graves e vio-
lações das leis reiteradas, o 
que consubstancia arrogância, 
prepotência e desrespeito às 
instituições do Estado e aos 
moçambicanos", referiu a Re-
namo no seu parecer às comis-
sões parlamentares.

Por seu turno, o Movimen-
to Democrático de Moçambi-
que (MDM), reprovou a CGE 
por entender que o Governo 
continua a patrocinar a cor-
rupção, ao ignorar uma ale-
gada má gestão dos recursos 

do Estado nas instituições sob 
sua tutela. 

Mesmo com o parecer ne-
gativo dos partidos da opo-
sição, a Conta Geral do Es-

tado do ano 2021 passou, na 
generalidade e especialidade, 
do parlamento com os vo-
tos favoráveis da bancada da 
Frelimo.

Mas a maioria se impôs
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CENTRAIS Niassa reduz pobreza com apoio da Irlanda
Os níveis de pobreza estão a reduzir significativamente na 

província do Niassa, graças a contribuição que o governo da 
Irlanda tem estado a prestar àquela região norte do nosso país. 
A informação foi partilhada semana passada pelo embaixador 
daquele país Europeu em Moçambique, Patrick Empey, para 
celebrar com o Governo provincial o 25 aniversário da coope-
ração bilateral.

Conheça as teses do primeiro Congresso da Nova Democracia
O partido Nova Democracia encontra-se a aprimorar os últimos detalhes 

rumo ao seu primeiro Congresso, agendado para os dias 15 e 17 de De-
zembro do ano em curso, na cidade de Nampula, norte do país. Na 
sua reunião magna, que vai juntar membros, simpatizantes, apoiantes, 
amigos e convidados de todos os quadrantes do país e da arena inter-

nacional, aquele movimento irá, dentre vários aspectos, discutir e aprovar as teses que 
servirão de base para a elaboração dos manifestos eleitorais 2023 e 2024, bem como o 
seu programa governativo. 

Importa referir que a pro-
posta de teses do Congresso da 
Nova Democracia, resultantes 
das auscultações nacionais con-
duzidas por uma equipa temá-
tica nacional, foi produzida no 
decurso da II Sessão Anual do 
Comité Executivo Nacional, 
realizada em finais de 2021, na 
localidade de Taninga, distrito 
da Manhiça, em Maputo-Pro-
víncia.

Segundo o que o Evidências 
apurou, o Congresso servirá 
para a definição política das 
linhas de acção e afirmação 
das suas estruturas de funcio-
namento, sendo que durante 
a mesma serão analisados vá-
rios temas, com destaque para 
a situação política, econômica 
e social do país e tomada de 
posição; aprovação a estratégia 
da ND 2023/2030 e as linhas 
mestras do programa eleitoral 
2023/4, eleição dos órgãos di-
rectivos do partido (o presiden-
te, comitê executivo nacional, 
comissão política e secretaria-
do) e validação dos candidatos 
a presidentes dos Conselhos 
Autárquicos nas eleições de 
2023.

A seguir, transcrevemos, 
na íntegra, as teses de um dos 
partidos políticos mais activos 
da actualidade, que nas últimas 
eleições gerais e legislativas foi 
o quarto mais votado, apesar de 
ter sido formalmente apresen-
tado quando faltavam apenas 
seis meses para o pleito.

Tese Central 

Nós, a Nova Democracia, 
sempre acreditamos que o pro-
blema central é a exclusão eco-
nómico-social e a elitização dos 
direitos humanos, da igualdade, 
da justiça e da liberdade privati-
zados por quem tem o dever de 
os garantir. Por isso, é urgente 
refundar o Estado e reformar 

as instituições, dotando-as de 
independência suficiente para 
posicionar a legalidade antes 
das ordens superiores e paci-
ficamente instaurar mudanças 
estruturais profundas em prol 
de uma cultura democrática to-
lerante na sociedade.

 
No domínio político:  

Reforma política e legal com 
descentralização distributiva 
que entrega o poder ao cidadão 
– reconquistar a confiança do 
cidadão, mulheres e homens, 
neles próprios como sujeitos 
activos no controlo eleitoral, na 
fiscalização governativa e na ac-
ção política;  

O povo antes das armas e 
dos recursos financeiros e natu-
rais, primando por um sistema 
transparente de gestão das po-
líticas públicas do Estado, onde 
os três poderes convergem 
para bases de dados únicas, 
desenvolvidas em plataformas 
digitais livres, de fácil acesso, 
por meio de um mecanismo de 
Governo Aberto que alcance 
todos os processos - humanos, 
materiais e financeiros;  

Valorização de todas as pro-
víncias na mesma dimensão: 
Um poder político que respeita 
os saberes locais e as mulheres 
e homens de diferentes etnias, 
classes, nível académico, faixa 
etária, orientação política, reli-
giosa e de género, exaltando as 
potencialidades de cada ponto 
do país;  

Multilateralismo enquanto 
visão de cooperação e política 
externa que reconcilia a vizi-
nhança e amplia a inserção em 
redes globais.

A operacionalização destas 
teses exige a priorização de:

 
1.Redução de poderes do 

Presidente da República através 

da Revisão Pontual da CRM; 

2. Despartidarização das ins-
tituições do Estado através da 
remissão ao Conselho Cons-
titucional de uma petição para 
a verificação da constituciona-
lidade do exercício de funções 
de Presidente de Partido pelo 
Presidente da República, em 
cumprimento e respeito das 
incompatibilidades de exercício 
de funções privadas estabeleci-
do no art. 148 da CRM; 

3. Reforma eleitoral funda-
da no debate sobre o modelo e 
estrutura de Comissão Eleitoral 
independente que se ajusta ao 
contexto nacional e sobre a in-
trodução de voto electrónico;

4. Garantia da separação e 
interdependência efectiva de 
poderes através do reforço da 
autonomia do Judicial e do Par-
lamento; 

5. No domínio da paz e se-
gurança, criação de Comissão 
de Reconciliação Nacional; 

6. Eliminação da figura do 
Secretário do Estado ou re-
dução das suas competências, 
devolvendo poderes plenos ao 
Governador; 

7. Reforço da política de 
segurança interna através da 
reestruturação dos serviços de 
inteligência para servir aos ci-
dadãos e não aos interesses da 
elite predadora do Estado.

No domínio económico:  

A Nova Democracia defen-
de um sistema económico livre 
de clientelismo selvagem, no 
qual o bem-estar das moçam-
bicanas e dos moçambicanos é 
potenciado, um mercado livre 
do empresariado de interme-
diarismo e onde a economia 
moçambicana é timoneira dos 
interesses nacionais;  

Partido de Salomão Muchanga firme na preparação do seu primeiro conclave

Evidências

Da responsabilidade social à in-
demnização das comunidades hos-
pedeiras dos megaprojectos: Quotas 
de emprego, oportunidades de for-
mação e capacitação profissional, ao 
nível nacional e internacional;  

Agência de controlo da dívida e 
de actividades financeiras funcional 
com arquivos e registos públicos 
que permitam auditar a dívida pú-
blica e detectar os verdadeiros do-
nos das empresas beneficiárias de 
concursos públicos;

A operacionalização destas teses 
exige a priorização de: 

1. Redução de impostos especí-
ficos que incidem sobre o consu-
midor, de quem aufere menos para 
cobrar a quem aufere mais, para 
permitir o alargamento da base tri-
butária, atrair investimentos, reduzir 
empresas devedoras e promover de-
senvolvimento sustentável, criando 
condições para todas contribuírem; 

2. Reduzir as taxas e custos de 
produção e processamento local 
para tornar mais barato e atractiva a 
compra de produtos nacionais; 

3. Rever a actuação do Estado 
como holding privada em compe-
tição com o empresariado nacional; 

4. Assegurar a gestão directa pe-
las comunidades locais dos fundos 

canalizados pelos projectos de de-
senvolvimento à favor destas, har-
monizando o tratamento diferen-
ciado entre a Lei 10/99 – Lei sobre 
a protecção, conservação e utiliza-
ção sustentável dos recursos flores-
tais e faunísticos, e as leis 20/2014 
e 21/2014, ambas de 18 de Agosto, 
sobre minas e petróleo, respectiva-
mente; 

5. Renegociar os contratos com 
os mega-projectos, com equipas 
técnicas especializadas para assegu-
rar maior benefício nacional; 

6. Descentralizar a gestão das 
empresas e de pagamentos a partir 
do estrangeiro e da capital quando 
resulte em prejuízos aos locais; 

7. Reduzir os gastos públicos ex-
cessivos (incluindo subsídios às eli-
tes) e assegurar a aplicabilidade de 
em sectores e despesas prioritárias 
com vista a dinamizar a economia.

No domínio social:  

A Nova Democracia defende 
um Estado que se antecipa ao ci-
dadão e que adopta uma postura 
e uma linguagem sensível ao gé-
nero, priorizando as necessidades 
específicas dos grupos margina-
lizados, incluindo crianças, mu-
lheres, pessoas com deficiência, 
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CENTRAISGoverno da Alemanha apoia Moçambique com 199 ME
O Governo da Alemanha anunciou um apoio de 199 milhões 

de euros para sectores de desenvolvimento social e económico em 
Moçambique, no âmbito do estreitamento da cooperação bilate-
ral. A nota da embaixada enviada à imprensa avança que o finan-
ciamento será canalizado para as áreas da educação profissional, 
descentralização e finanças públicas, desenvolvimento económico 
sustentável, bem como energias renováveis.

Conheça as teses do primeiro Congresso da Nova Democracia

pessoa idosa, deslocados e pes-
soas nos centros de privação de 
liberdade;  

Quotização do privado para 
alimentar o público: cada 5% das 
propinas de educação ou saú-
de privada investida à favor de 
uma infra-estrutura pública igual;  
Combater a privatização do di-
reito à saúde e a transformação 
dos hospitais públicos em acele-
radores de negócios das agências 
funerárias, assegurando o cum-
primento integral da Declaração 
de Abuja que obriga 15% do Or-
çamento do Estado para a Saúde 
com vista a:  Afirmar a Nova De-
mocracia como defensor incon-
dicional da classe trabalhadora 
nacional, das moçambicanas e 
moçambicanos no sector infor-
mal enquanto pilar da economia 
nacional e vector de desenvolvi-
mento que contribui com cerca 
de 80% de empregos nacionais; 

Combater todas as formas de 
exploração sexual de mulheres, 
incluindo no contexto de con-
flitos militares, nos campos de 
deslocados, nos campos de treino 
policial/militar e nos estabeleci-
mentos de reabilitação; 

A operacionalização destas 
teses exige a priorização de: 

1.Revisão do subsídio so-
cial básico na protecção social 
de grupos marginalizados, num 
contexto em que funcionários 
públicos recebem per diems 
(por dia) de 6.000,00 para pagar 
1.520,00Mts/3 meses por família; 

2. Assegurar que no quadro da 
revisão da lei da terra se adopte 
um regime simplificado para a 
atribuição de DUAT e protecção 
do direito à propriedade pelas co-
munidades; 

3. Garantir uma indemnização 
justa em situações de expropria-
ção de terra para a implantação 
de projectos económicos e so-
ciais, incluindo as populações 
afectadas enquanto accionistas 
dos megaprojectos; 

4. Instituir medidas de fisca-
lização eficazes para eliminar a 
rede ilícita de comercialização de 
medicamentos fora de prazo e er-
radicar/responsabilizar a violên-
cia hospitalar; 

5. Desconcentrar a gestão das 
instituições, dos recursos finan-
ceiros e dos serviços sociais bá-
sicos da capital do país para os 
locais de implementação; 

6. Aprovar políticas de fisca-
lização, controlo e responsabili-
zação rigorosa do Estado e dos 

megaprojectos para reduzir 
cenários de reassentamento 
desumano que não olha para 
as actividades de sobrevivên-
cia comunitárias; 

7. Garantir a independên-
cia e irreverência dos Sindi-
catos sem interferência polí-
tica; 

8. Prover assistência psico-
lógica e reinserção social dos 
efectivos das forças de defesa 
e segurança, profissionais de 
saúde e outros profissionais 
que lidam com contextos de 
violência e guerra; 

9. Instituir programas de 
protecção de defensores dos 
direitos humanos, activistas, 
jornalistas e organizações cí-
vicas; 

10. Profissionalizar a assis-
tência social na função públi-
ca com medidas de controlo 
efectivo para elevar a trans-
parência e responsabilização;

11. Adoptar programas de 
resposta à pandemias e emer-
gências humanizados e inclu-
sivos, que não se transfor-
mem em armas de combate 
aos pobres; 

12. Auditar permanente-
mente a produção estatística 
dos programas governativos 
e das entidades responsáveis 
pela gestão eleitoral.

No domínio tecnológico: 

Massificação do uso das 
tecnologias no atendimento 
ao público e da mídia social 
enquanto mecanismo de edu-
cação, mobilização e reconci-
liação nacional, colocando a 
inteligência nacional ao ser-
viço da inovação tecnológica 
assim como a garantia de se-
gurança digital, potenciação 
turística e promoção do po-
tencial intelectual e criativo 
das comunidades. 

A operacionalização 
destas teses exige a 

priorização de: 

1.Assegurar a redução dos 
custos de acesso às tecnolo-
gias, incluindo a migração di-

gital e a internet; 

2. Garantir a liberdade e 
segurança digital tendo em 
conta o contexto de survei-
llance, de crise do sistema de 
banca electrónica, de crimes 
económicos, de fluxos ilíci-
tos de capitais, de raptos e 
sequestros, de transacções 
ilícitas usando mpesa/banca, 
da viralização de conteúdos 
contra honra e de persegui-
ção de denunciantes de es-
cândalos públicos através de 
Mahindras digitais; 

3. Assegurar a protecção e 
o acesso à justiça pelas víti-
mas de crimes cibernéticos, 
garantindo a identificação 
pública e responsabilização 
criminal dos infractores; 

4. Aprovar instrumentos 
legais e políticas adequadas 
para o enfrentamento de 
crimes cibernéticos, a pro-
tecção da pessoa exposta e a 
prevenção do policiamento 
da opinião pública nas redes 
sociais.

No domínio ambiental:  

A Nova Democracia acre-
dita numa Matriz Energética 
Diversificada e uma econo-
mia agrária centrada no in-
vestimento em toda a sua 
cadeia de valor, facilitando 
a provisão de água e energia 
em todos os postos adminis-
trativos e colocando os pro-
dutos comunitários no mer-
cado nacional e internacional 
a custos subsidiáveis;  

Defendemos um país com 
uma agenda estratégica de 
desenvolvimento inclusivo e 
sustentável, onde cada cida-
dão é contribuinte e accio-
nista, principal abonado na 
canalização das receitas dos 
recursos às comunidades e 
sem benefícios fiscais excessi-
vos, resultando na melhoria da 
qualidade de vida de cada mo-
çambicana e moçambicano; 
Instituição de penas severas a 
violação do tratado de Kim-
berley e outros instrumentos 
nacionais e internacionais que 
penalizam a comercialização 
de “recursos naturais de san-

gue” para responsabilizar a 
constante tortura à garimpei-
ros nacionais, o saque à ma-
deira nacional e a exploração 
abusiva e desenfreada dos re-
cursos nacionais; 

A operacionalização 
destas teses exige a 

priorização de: 

1.Impulsionar a industria-
lização agrária baseada numa 
agricultura orgânica com re-
dução de químicos e assente 
na mecanização que minimi-
za os impactos ambientais 
nocivos e valoriza os saberes 
locais na protecção do meio 
ambiente;

2. Elevar o rigor na fisca-
lização e implementação de 
políticas de protecção que 
priorizam o cumprimento dos 
compromissos de redução de 
gases de efeito estufa já firma-
dos; 

3. Responsabilizar crimi-
nalmente e constituir em lista 
pública cidadãs e cidadãos es-
trangeiros não gratos proibi-
dos de entrar no país quando 
envolvidos na exploração ile-
gal e desenfreada de recursos 
minerais; 

4. Monitorar o cadastro de 
registo e a mudança de nome 
de empresas banidas com 
mesmos accionistas; 

5. Fiscalizar o cumprimen-
to efectivo do reflorestamen-
to e reposição de animais em 
extinção;

6. Impulsionar e criar um 
ambiente favorável para o uso 
de energias renováveis e ami-
gas do ambiente; 

7. Assegurar a educação 
ambiental, em género e direi-
tos humanos massivamente 
incluída nos currículos e nos 
programas de cidadania; 

8. Assegurar a implemen-
tação da legislação de gestão 
e reciclagem de resíduos só-
lidos, através da monitoria 
da redução do uso do saco 
plástico e do encerramento 
das lixeiras situadas em locais 
onde coloca em risco a saúde 
e a vida.
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NEGÓCIOS

Após intempérie

União Europeia incrementa pacote de investimentos no país
União Europeia desembolsa mais de quatrocentos e vinte 

milhões de euros com vista à facilitação do comércio e investi-
mentos no país. Segundo o Embaixador da União Europeia em 
Moçambique, Antonino Maggiore, o país está no caminho certo 
para alcançar o desenvolvimento sustentável e o montante servi-
rá para apoiar programas juvenis, a protecção da biodiversidade e 
garantia da paz e segurança, até 2024.

FUNDE inaugura Jardim Infantil e 
Escola Primária para educar cidadãos 
íntegros, desde a infância 

O distrito de Boane, na província de Maputo, conta, des-
de a semana passada, com um Centro Educativo Mul-
tidisciplinar (CEM), uma instituição da Fundação 
Universitária para o Desenvolvimento da Educação 
(FUNDE), criada para formar, desde a infância, ci-

dadãos íntegros, autónomos e conscientes das suas potencialidades, 
para que possam actuar positivamente na sociedade.

O CEM é constituído pelo Jardim 
Infantil “A Semente” e pela Escola 
Primária Completa “Lamuka”. O  
jardim infantil visa estimular o bem-
-estar e o desenvolvimento intelectual 
de crianças, dos dois aos cinco anos, 
através da educação e do lazer. A es-
cola primária vai leccionar da primeira 
à sexta classe, com base no Programa 
Nacional de Educação do Ensino 
Básico, acrescido das disciplinas de 
inglês e informática, desde a primeira 
classe.

O complexo disponibiliza, igual-
mente, o serviço de apoio escolar, 
que visa o atendimento de alunos do 
ensino primário e secundário, que 
apresentam dificuldades de aprendi-
zagem, com o intuito de contribuir 
para a superação das suas dificuldades 
e ajudá-los a corrigir as distorções de 
aprendizagem.

“É um investimento de moçam-
bicanos para moçambicanos, razão 
pela qual nos propusemos a oferecer 
todo o apoio necessário, uma vez 
que corresponde às necessidades da 

província de Maputo, agora a braços 
com grandes desafios por possuir 
uma taxa de crescimento populacio-
nal muito elevada, na ordem de 60 
por cento, exigindo, deste modo, uma 
resposta adequada no campo da edu-
cação”, reconheceu Júlio Parruque, 
governador da província de Mapu-
to, após proceder à inauguração do 
empreendimento

Por sua vez, o presidente da FUN-
DE, Lourenço do Rosário, explicou 
que o projecto arrancou com a aber-
tura da Universidade Politécnica, ao 
nível de licenciaturas, e introduziu o 
segundo ciclo, com mestrados e dou-
toramentos. Seguiram-se os ensinos 
técnico profissional e o ensino secun-
dário geral e agora a educação infantil 
e a escola primária.

“Do ponto de vista conceptual do 
projecto e de ideias, o CEM consubs-
tancia a nossa participação no sistema 
educativo de Moçambique e estamos 
disponíveis para discutir também as 
grandes fracturas que existem no sis-
tema educativo do País”, concluiu.

CEM-Centro Educativo Multidisciplinar

Sob auspício da Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM), a Tropigália SA concluiu com sucesso 
a venda de 2.819,203 acções que resultaram na 
junção de 1083 accionistas à marca. A empresa 
havia disponibilizado um total de 3.078.507 ac-

ções para o público no geral e sem restrições ao preço de 
120MT para o seguimento B, e 100MT para o seguimento 
A, respectivamente.

A selagem do acordo de-
correu esta segunda-feira em 
Maputo, numa sessão especial 
da bolsa, onde o representante 
do Banco BIG, Pedro Noro-
nha, a Tropigália SA destacou 
que dos 1083 investidores 422 
são do seguimento B e 661 
do seguimento A, este último 
composto por trabalhadores da 

empresa.
“Na zona norte foram 78 

investidores correspondentes 
a 7% do total dos investido-
res, na zona centro foram 115 
investidores que representam 
10,6% dos investidores, na 
zona sul foram 832 investido-
res  representando 76,8% do 
total dos investidores e de fora 

Tropigália conta com 1083 novos accionistas
do país participaram 58 inves-
tidores no processo de aquisi-
ção de acções que representam  
5, 38 % dos investidores nesta 
operação”, destacou.

Para o presidente da BVM, 
Salim Valá, esta operação 
ocorreu seguindo estritamente 
o regulamento definido pelo 
banco central. 

“Inicialmente a operação 
teve que ser aprovada pelo 
Banco de Moçambique com o 
lançamento do anúncio desta 
operação; o segundo aspecto 
é o aviso da transação especial 
aprovada pela Bolsa de Valores 
de Moçambique que também 
determina as regras de proces-
samento e apuramento dos re-
sultados”, revelou.

Refira-se que a BVM fi-
cou incumbida à responsabili-
dade legal de rever e divulgar 
os resultados no decorrer da 
operação, envolvendo a pró-
pria Tropigália na qualidade de 
emitente, o Banco BIG na qua-
lidade de coordenador, em co-
laboração com outros bancos 
como o First National Bank 
(FNB), Standard Bank e ABSA 
que formam um sindicato de 
colocação destas acções.

Governo e Solar Works repõem sistema de iluminação na Casa-
Mãe-Espera em Marracuene

O Governo do distrito de Marracuene anunciou, 
semana finda, a reposição do sistema de ilu-
minação na Casa-Mãe-Espera, no Posto Ad-
ministrativo de Machubo, que serve de ponto 
de suporte às parturientes a dar a luz, mas as 

suas residências distam do Posto de Saúde.

A entrega formal do sistema 
foi feita pela direcção da Solar 
Works Moçambique, empre-
sa doadora do equipamento à 
Administração do Governo de 
Marracuene, num acto dirigido 
por Shafee Sidat.

A intempérie ocorreu há 
cerca de duas semanas e afec-
tou cerca de 22 mil habitantes, 
cujos danos estão orçados em 
cerca de 7 milhões de meticais. 
De acordo com o governante, a 
reposição das infra-estruturas, 
com o financiamento da Solar 
Works, vai ajudar a população 
de Machubo e bairros circunvi-
zinhos que foram severamente 

fustigados pela tempestade.
“Queremos garantir a nossa 

população em geral que o sis-
tema que é entregue hoje será 
prontamente destinado aos 
locais necessários”, frisou o 
dirigente, assegurando que de-
correm negociações para que 
o sistema de iluminação solar 
beneficie, para além da Casa-
-mãe-Espera, pelo menos mais 
40 famílias daquele posto ad-
ministrativo.

Por seu turno, William Ma-
nhacaze explicou que a doação 
do material se enquadra no 
âmbito da responsabilidade so-
cial da empresa e tem em vista 

minimizar as destruições feitas 
na Casa-Mãe-Espera, no posto 
administrativo Machubo.

“Agimos prontamente a esta 
calamidade e já repusemos 
todo o sistema, bem como 

ampliamos a capacidade e a di-
mensão da rede existente. Com 
este gesto, pretendemos garan-
tir conforto às parturientes que 
estão naquele posto adminis-
trativo”, acrescentou Manha-

caze, frisando que a empresa 
está empenhada em fazer com 
que os métodos de iluminação 
sejam mais limpos, seguros e 
acessíveis para as famílias mo-
çambicanas.
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ECONOMIAEmpresários dos EAU na Zambézia à procura de oportuni-
dades de investimento

Empresários dos Emirados Árabes Unidos estão na província da 
Zambézia à procura de oportunidades de investimento. O grupo reuniu-
-se semana passada em Quelimane com o ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, e posteriormente seguiu a 
Cabo Delgado. Respondem assim uma resposta ao convite formulado pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, que visitou aquele país.

Com todo gás já vendido para a BP Poseidon Ltd por 20 anos

British Sponsor é o nome do petroleiro que dei-
xou, semana passada, as águas nacionais com 
o primeiro carregamento de Gás Natural Li-
quefeito (GNL) com destino ao Reino Unido, 
país de origem da BP Poseidon Ltd, que em 

2016 assegurou, por 20 anos, a compra de todo o stock de 
gás natural existente no Bloco da área 4 . 

O anúncio oficial foi feito 
no último Domingo, pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, numa comunicação à nação 
de um marco que considerou 
que “vai entrar nos anais da his-
tória” de Moçambique como 
um país exportador de gás na-
tural liquefeito. 

O projecto que recentemen-
te iniciou a exportação é perten-
cente ao consórcio liderado pela 
italiana Eni e é o menor de to-
dos os projectos previstos para 
a bacia do Rovuma. Espera-se 
que a plataforma flutuante pro-
duza 3,3 milhões de toneladas 

de GNL por ano em poços lo-
calizados a 2 mil metros de pro-
fundidade, com uma vida útil 
projectada de 25 anos, sendo 
que até o momento toda a pro-
dução esperada já foi comprada 
pela BP Poseidon Ltd, em 2016.

Numa clara mensagem de 
apelo para o retorno da Total 
e seus parceiros da área 1, que 
abandonaram o canteiro de 
obras alegando Força Maior, 
após o ataque de Março de 2021 

nas proximidades do seu acam-
pamento, Filipe Nyusi destacou 
que o sucesso deste empreendi-
mento internacional, cujas ope-
rações ocorrem exclusivamente 
em alto mar, é um sinal de reco-
nhecimento de que Moçambi-
que oferece um ambiente con-
fiável para a implementação de 
investimentos multimilionários.

A insistência de Filipe Nyu-
si em tentar seduzir a Total 
deve-se ao facto do projecto 
da área 1 ser o maior. Aliás, a 
concretizar-se, será o maior in-
vestimento directo estrangeiro 
em África, sendo avaliado em 

pouco mais de 23 mil milhões 
de dólares norte-americanos, 
mais de três vezes maior que o 
FLNG Coral Sul, liderado pela 
italiana Eni.

Mas, para já, as atenções 
estão voltadas ao projecto Co-
ral Sul, e mesmo assim Filipe 
Nyusi insta aos moçambicanos 
para terem os seus pés bem as-
sentes no chão e não tomarem 
a exploração de gás como a 
única solução para desenvolver 

Moçambique começou a fazer primeiras entregas de 
Gás Natural Liquefeito à Europa

Reginaldo Tchambule

Moçambique.
“Devemos manter e aumen-

tar intensivamente a produção 
e a produtividade nas nossas 
actividades tradicionais, como 
agricultura, pesca, turismo, pro-
jectos de geração de energia, en-
tre outras”, apelou Filipe Nyu-
si, que, em seguida, endereçou 
mensagem aos responsáveis 
deste feito.

Filipe Nyusi afirmou que 
as exportações de Gás Natural 

Liquefeito deverão melhorar as 
contas públicas pelo mecanis-
mo de arrecadação de receitas 
fiscais por via de impostos so-
bre a produção, da partilha de 
lucros e da tributação normal 
em sede do IRPC, assim como 
da apropriação de uma tecno-
logia moderna por moçambi-
canos formados ao longo das 
várias fases da construção da 
plataforma flutuante.

 “O navio cargueiro British 

Sponsor parte das águas territo-
riais moçambicanas para o mer-
cado internacional. Hoje, Mo-
çambique entra para os anais da 
história mundial como um dos 
países exportadores de gás na-
tural liquefeito, que, além de re-
presentar uma fonte alternativa 
de fornecimento, contribui em 
larga medida para a segurança 
energética nos países de maior 
consumo”, disse Filipe Nyusi, 
Presidente da República.

Durante os 20 anos, a FLNG deve entregar à BP quase 70 milhões de toneladas de GNL

Mas, para já, as atenções 
estão voltadas ao projecto 
Coral Sul, e mesmo 
assim Filipe Nyusi insta 
aos moçambicanos para 
terem os seus pés bem 
assentes no chão e não 
tomarem a exploração 
de gás como a única 
solução para desenvolver 
Moçambique.

Para o economista Elcídio 
Bachita, o início da exportação 
do GNL da bacia de Rovuma 
posiciona Moçambique como 
importante player na econo-
mia global, o que significa que 
a curto, médio e longo prazo, 
o país vai aumentar o seu vo-
lume de exportações gerando 
uma redução do desequilíbrio 
da balança de pagamentos, 
bem como do défice da conta 
corrente.

“A médio e longo prazo a 
exploração do gás vai permi-
tir uma maior estabilidade da 
moeda nacional em relação a 
outras divisas. E também vai 
permitir que o Estado encai-
xe a curto prazo aproximada-
mente um bilião de dólares, 
estamos a falar de 750 milhões 
de dólares por ano durante 25 
anos”, destacou, corroboran-
do que a materialização deste 
empreendimento poderá atrair 

outros investimentos directos 
estrangeiros.

Bachita anota que havendo 
uma gestão transparente dos 
dividendos do gás, Moçam-
bique pode sair da lista dos 
países mais pobres do mundo, 
através do uso deste dinhei-
ro para reduzir as assimetrias 
regionais.

Conteúdo local ainda é 
um desafio

Com quase toda a cadeia da 
plataforma flutuante, desde as 
maquinarias até o simples pa-
pel higiénico, a ser assegurado 
a partir do Exterior pratica-
mente por empresas estrangei-
ras, numa primeira fase a con-
tribuição do empreendimento 
em termos de conteúdo local 
ainda é incipiente.

Por essa razão, o econo-
mista Elcídio Bachita defende 

que os moçambicanos devem 
procurar capacitar-se mais, 
ou seja, as pequenas e médias 
empresas devem melhorar a 
qualidade de serviços e bens 
fornecidos às multinacionais. 
Igualmente, defende a neces-
sidade de estabelecimento de 
joint ventures com empresas 
estrangeiras para tirar maiores 
vantagens da exploração dos 
recursos naturais.

“As empresas devem me-
lhorar a sua capacidade téc-
nica, mas também os moçam-
bicanos devem formar-se nas 
áreas técnicas ligadas ao Oil & 
Gas, de modo a ter o seu lu-
gar na exploração deste recur-
so, porque as companhias são 
muito exigentes e precisam de 
pessoas qualificada”, sustenta, 
desafiando o governo a me-
lhorar a qualidade do ensino e 
apostar no ensino virado para 
o saber fazer. 

Estado pode encaixar quase 1 bilião de dólares por ano
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A questão sobre o SIGILIO 
profissional dos advogados 
tem muito que se lhe diga. Em 
termos deontológicos é “uma 

brincadeira”, porque encerra interesses, 
dinheiro e vários tipos de favores, além 
de influência Política. E, no final, quem 
sai a ganhar é sempre o Constituinte  que 
tem mais dinheiro para pagar... E, como 
todos sabemos, há por aí muitos (?) Ad-
vogados aproveitadores e que adoram o 
“Vil Metal”...

Por isso, o que vou opinar, a seguir, pode 
ser um disparate (ou talvez não!): se o Mi-
nistério da Justiça estivesse sobre a minha 
tutela, ANULARIA, de caras e sem hesi-
tações, o sigilo profissional. 

Sou da opinião que se alguém souber 
de um crime e for interrogado deve es-
cusar-se no segredo de sigilo. E muito 
menos se a sua profissão estiver ligada à 
Justiça e à descoberta da Verdade (que 
inclui juízes, advogados e polícias sérios, 
incluindo os da Administração Pública).

É claro que essa Lei só poderia valer a 
partir de um determinado dia, sem efeitos 
retroactivos.

Mas continuaria a ter mão pesada para 
quem o tivesse quebrado anteriormente, 
caso o Sigilio Profissional estivesse em 
vigor (como está), então teria que con-
siderar que os contratos são para ser 
cumpridos. Mas serão mesmo...?! — eis 
a questão.

Mais ainda pelos advogados que ga-
nham muito dinheiro com eles. Ou esta-
remos “a delirar”...?! Pensamos que não.

Ter condenado o Dr. Imran Issa  a fi-
car sem a sua Carteira Profissional du-
rante um período de 10 anos é, no mí-
nimo, contraproducente, uma maldade 
monstruosa e um cenário não menos 
“Surrealista”, que só pode mesmo caber 
nas “cabecinhas” das pessoas que cons-
tuituem a Actual Ordem dos Advogados 
em Moçambique. É o mesmo que conde-

nar uma pessoa à morte...
Não estamos a defender o facto da PU-

NIÇÃO, nada disso. Apenas a recordar 
aos responsáveis da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique que a PENALIZA-
ÇÃO foi/é excessiva e abusiva, para não 
a classificar com outros adjectivos pouco 
lisonjeiros...

Claro que não compete a um Advoga-

do colocar em cheque os seus Clientes 
que lhe confiaram a sua Defesa, pois não 
é correcto e implica falta de confiança, o 
que não é bom para nenhuma das partes. 
E, em consequência deste procedimento, 
o Advogado corre sérios risco de vida, 
pois há sempre quem gosta de fazer mal 
através de terceiros... São, ao que se sabe, 
“as chamadas encomendas” por tercei-
ros, com o único objectivo de “limpar do 
Mapa” o sujeito “atrevido” em questão, 
pois os mandantes contratados foram 

pagos “a peso de ouro” para despacha-
rem a Vítima para os “anjinhos”...   

Contudo, quando estão em causa envol-
vidas altas individualidade no Processo 
— como é o caso das Divídas Ocultas 
e de tantos outros casos de gravidade ex-
trema, que não “atam nem desatam” 
—, implicando personalidades envolvi-
dos em actos de trafulhice, influência 
política, desvios e mesmo roubo —, so-
mos de opinião que o caso muda de figu-
ra e o comportamento do Advogado, ao 
DENUNCIAR tais realidades, perante o 
Tribunal, devia merecer um gesto de gra-
tidão de todos aqueles que desejam ver os 
crimes denunciados e provados — e os 
seus criminosos devidamente punidos e 
condenados, pois consideramos tratarem-
-se de Crime de Natureza Ignóbil e Social. 

Assim, o Tribunal (quer no que respeita 
a Testemunhas, nomeadamente Advoga-
dos, Juízes e Público Assistente), devia ter 
em consideração a coragem do Advoga-
do, que em consciência não suportou 
o facto asqueroso de “encobrir” os pre-
varicadores, fossem eles quais fossem, e 
contribuído assim para a Descoberta da 
Verdade e entender que estava a (?) “de-
fender” SAFADOS que deviam ser des-
mascarados e fossem cumprir pena de 
Prisão. 

Só por este facto não posso deixar de 
APLAUDIR o Dr. Imran Issa, esperan-
do que o caso desta “turbulência” tenha 
um final justo.

Estamos diante de um facto a merecer a 
atenção dos Jornalística (e não só!) e que 
devia constituir Debate Público para se 
evitar estes “actos de injustiça” no Fu-
turo.. 

Recordo, a finalizar: quem não tenha fei-
to nada de errado nesta Vida Terrena em 
que vivemos que ATIRE A PRIMEIRA 
PEDRA — falou assim Jesus Cristo, há 
Dois Mil Anos, a todos aqueles que se 
preparavam para apedrejar Madalena...

«Ouviu a consciência» e 
foi condenado por dizer 

a verdadeAfonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

OPINIÃO

Assim, o Tribunal 
(quer no que respeita 
a Testemunhas, 
nomeadamente 
Advogados, Juízes e 
Público Assistente), devia 
ter em consideração a 
coragem do Advogado, 
que em consciência 
não suportou o facto 
asqueroso de “encobrir” 
os prevaricadores, fossem 
eles quais fossem, e 
contribuído assim para a 
Descoberta da Verdade 
e entender que estava a 
(?) “defender” SAFADOS 
que deviam ser 
desmascarados e fossem 
cumprir pena de Prisão. 
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Não se trata de um novo autor, 
mas sim de um investigador 
experiente, com já quatro li-
vros publicados. Todos eles 

vertem sobre Moçambique, como espaço 
geográfico, como lugar em que é preciso 
gerir as diferenças, como nação multicultu-
ral a ser pensada e repensada e, finalmente, 
como território à procura da paz. Sair dos 
conflitos. Por uma Antropologia da Paz é a 
última obra deste autor, que foi lançada se-
mana passada, no Instituto Superior Dom 
Bosco, em Maputo, e que teve a honra de 
apresentar juntamente com o dr. Dambile.

Desta vez, o autor nos leva para um cami-
nho um pouco distante daquilo que se cos-
tuma perspectivar com relação à questão da 
paz em Moçambique. Com efeito, sobretu-
do nos últimos anos – desde quando come-
çou, em 2017, o conflito no norte do país 
– a chave de leitura principal para acabar 
com a guerra em Cabo Delgado foi de tipo 
político-militar. Em muitos tentaram iden-
tificar o rosto dos terroristas, as razões da 
insurgência, o papel do Estado, assim como 
dos outros Estados vizinhos, a influência 
dos grandes investimentos de gás e das 
multinacionais estrangeiras. Todos os as-
suntos, estes, dignos de serem investigados; 
entretanto, a obra de Dambile não aborda 
a questão fundamental da paz e dos confli-
tos em Moçambique sob a óptica político-
-militar. A sua abordagem é essencialmente 
filosófica, procurando desvendar como é 
que o homem – pelo menos no território 
moçambicano – sempre foi empenhado em 
levar a cabo guerras e conflitos, negligen-
ciando a procura da paz. Segundo Dambile, 
com Hobbes, o homem é um animal na-
turalmente egoísta, desde a sua infância. É 
necessário, portanto, um trabalho profun-
do para fazer com que esta sua tendência 
natural se modifique, tornando-se homem 
socialmente sociável, e abraçando, portan-
to, uma perspectiva mais aristotélica do que 
hobbesseana. Com metáfora futebolística 
que foi largamente apreciada pela plateia, 
Dambile apresenta a saída dos conflitos em 
Moçambique não como um penalty, mas 

sim como um livre indirecto. Um livre em 
que não tem nenhum Maradona nem Messi 
para que seja transformado em golo (que 
seria a ausência, na política moçambicana, 
de alguém de categoria superior capaz de 
contornar as tensões múltiplas presentes no 
território nacional), com uma barreira con-
sistente e dificilmente penetrável, em que, 
se calhar, os próprios supostos amigos da 
paz, na verdade, contribuem para fortalecê-
-la.

Diante destas dificuldades, Dambile pro-

põe uma solução que foge o imediatismo 
político, a contingência: será a educação, o 
trabalho com o homem (daqui a ideia de 
uma Antropologia) a inculcar o ideal da paz 
que ajudará a sair dos conflitos. Só a edu-
cação é que poderá construir um homem 
mais saudável e propenso a se empenhar 
na procura da paz, cultivando os valores 
que – e tem um capítulo específico sobre 
este assunto – as principais religiões sempre 
professaram, mas nem sempre praticaram. 

Dambile dedica atenção especial a duas de-
las: o Islão e o Cristianismo, principalmente 
na sua vertente católica. O trabalho comum 
das religiões, famílias, Estado, indivíduos e 
educação formal poderá ajudar a sair dos 
conflitos, mediante uma específica antro-
pologia da paz que não poderá ser neutra, 
nem imparcial. Se a antropologia filosófica 
estuda o homem na sua natureza e no seu 
comportamento na sociedade, a antropo-
logia da paz que Dambile propõe consiste 
em aplicar as bases da antropologia filo-
sófica ao assunto mais relevante, hoje, em 
Moçambique assim como em boa parte do 
continente africano: a saída de conflitos 
com caracterização política, étnica, econó-
mica. A antropologia da paz significa, por-
tanto, não apenas saber sair dos conflitos, 
mas também saber prevenir aquelas tensões 
que, depois, poderão levar aos conflitos. A 
arte da governação inclusiva, da tolerância, 
do respeito para com ideias longínquas do 
nosso pensamento são todos elementos que 
não podem não constar na antropologia da 
paz proposta por Dambile, e de que toda a 
sociedade moçambicana, a partir dos seus 
governantes, deveriam praticar e difundir.

Alguma coisa, porém, em Moçambique 
não tem funcionado: como é que o nível de 
instrução formal assim como de Mestres e 
Doutores cresce a cada dia, mas a sociedade 
continua conflituosa e intolerante? Dambile 
desafia as principais instituições formais e 
informais de educação do país, a partir das 
escolas e das universidades, para reflectir em 
volta desta evidente contradição. Segundo 
a boa regra da filosofia, o autor nos deixa 
com tarefas difíceis e até desafios: será que 
a educação, hoje, consegue cumprir o seu 
papel principal de formadora de cidadãos 
conscientes? Será que as confissões religio-
sas também estão a cumprir a sua missão 
centrada no diálogo e na tolerância? E será 
que todos nós, como cidadãos, estamos a 
enveredar para um caminho de paz e não 
de egoísmo e conflito para com os outros? 
São estes os pontos de interrogação que a 
obra levanta, e a que cada um de nós terá de 
responder em plena consciência. 

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Paz e conflitos na 

perspectiva de 
Afonso Dambile

Alguma coisa, porém, 
em Moçambique não 
tem funcionado: como é 
que o nível de instrução 
formal assim como de 
Mestres e Doutores 
cresce a cada dia, mas 
a sociedade continua 
conflituosa e intolerante? 
Dambile desafia as 
principais instituições 
formais e informais 
de educação do país, 
a partir das escolas e 
das universidades, para 
reflectir em volta desta 
evidente contradição.
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OPINIÃO

Faz algum tempo que tenho esta-
do a pensar em escrever uma car-
ta para o senhor, com o objecti-
vo de lhe apresentar algumas das 

minhas inquietações em relação à corpo-
ração que V.Excia dirige, mas, por razões 
diversas, não encontrava espaço para tal. 

Antes de tudo, gostaria de saber a quan-
tas andamos no teatro das operações, em 
Cabo Delgado? É que tenho medo de 
viajar para lá, sob risco de, à semelhança 
de três colegas, ser confundido com um 
espião ao serviço dos terroristas. A moda 
pegou.

Com o bichinho de jornalista na cabeça, 
havia de querer entrevistar pessoas, regis-
tar imagens que ilustram a vida das popu-
lações vítimas de acções terroristas e isso 
podia custar-me a vida ou a prisão.

Comandante, por falar de terrorismo, 
uma vez o senhor disse que o fenómeno 
estava quase a acabar. Que faltavam ape-
nas 20 por cento de operações militares 
para se declarar o seu fim. Sabe, nesse dia 
parecia que eu estava a sonhar com tudo 
que o senhor falou e que, ao despertar, ve-
rifiquei que, afinal, a realidade se mantém 
intacta no terreno: ataques sistemáticos de 
terroristas, pessoas degoladas, casas quei-
madas, vandalizações e deslocados de um 
lado para o outro.

Por que o senhor disse aquilo tudo e 
daquela maneira, comandante? Não acha 
que exagerou na dose e alimentou falsas 
expectativas no seio dos moçambicanos e 
da comunidade internacional? Seria bom 
que da próxima vez fosse cuidadoso na 
abordagem deste tipo de assunto, sob ris-
co de cair no ridículo.

Caríssimo comandante, já percebeu que 
a polícia não deixa ninguém fazer mani-
festação, ainda que seja pacífica, com a ex-
cepção do partido no poder? É um facto. 
Faz de tudo para intimidar as pessoas ou 
inviabilizar a marcha, um direito que assis-
te ao cidadão.

Persegue e prende os organizadores. 
Ameaça com cães, armas e viaturas de as-
salto. Afinal, desde quando é crime alguém 
ou organização realizar uma manifestação, 
senhor comandante? De quem vêm as or-
dens para impedir que sejam feitas as mar-
chas? É triste e anticonstitucional que isso 
esteja a acontecer.

Diga uma coisa, com todo respeito, se-
nhor comandante. Será que a polícia que 
temos é republicada? É uma pergunta em-
baraçosa, não é? Pois é. Se quer saber qual 
é a minha opinião, a resposta é não. Nem 
um projecto de polícia similar. Ao que 
tudo indica, a nossa PRM continua aque-
la partidária, guiada através de “ordens ou 
orientações superiores” para fazer o que 
uma polícia apartidária não deve fazer.

Sabe, senhor comandante, a minha 
pergunta vem a propósito do que todos 
acompanhamos na semana passada, em 
Maputo. Vimos agentes da polícia a par-
ticiparem, com todo o gosto, numa mani-
festação de membros e simpatizantes da 
Frelimo, com a banda e tudo. Uma mar-
cha de exaltação da figura do presidente 
do seu partido pela sua reeleição para o 
cargo com 100 por cento de votos, à moda 
coreana. 

O que foi aquilo, comandante? Como é 
que a polícia, que se diz republicana, vai 
se envolver numa jornada política? Que 
interesse há da parte da polícia em relação 
à reeleição do presidente do partido Fre-
limo? É assunto para a polícia esse? Evi-
dentemente que não.

Para começar, viola grosseiramente o 
Decreto 58/2019, de 1 de Julho, que cria 
o Estatuto Orgânico da PRM. No seu ar-
tigo, primeiro, diz que a polícia é um ser-
viço apartidário de natureza paramilitar. Já 
imaginou as conotações políticas que isso 
representa para a PRM?

Senhor comandante, não é tema para a 
corporação prestar vassalagem ao presi-
dente de um partido político. Não deve, 

sequer, tomar partido de uma manifesta-
ção, independentemente do seu organiza-
dor, seja ele o partido no poder ou não. 
A sua função é de acompanhar o evento 
à distância e garantir que decorra num 
ambiente ordeiro. É por isso que se torna 
obrigatório que os requerentes da marcha 
apresentem o itinerário a seguir às autori-
dades.

Se quer mostrar serviço, a polícia deve 
mobilizar-se, isso sim, para combater a 
criminalidade e deixar de andar atrás da 
política, pois essa é com os políticos. Há 
casos de raptos, e não só, que até hoje não 
foram esclarecidos. Seria de todo o inte-
resse que se chegasse, por exemplo, aos 
mandantes.

Senhor comandante, perdoa-me, ainda 
tenho outras questões a apresentar-lhe. 
Já reparou nos agentes que têm estado a 
sair do centro de formação de Matalane? 
Alguns são simplesmente crianças e a sua 
fisionomia e estatura não lhes permitem 
impor ordem perante o público. Acho que 
alguma coisa está a falhar na selecção. Nos 
tempos do Presidente Samora não passa-
vam. Ele queria homens possantes e altos.

Comandante, desculpa, quando estiver 
na formatura com os seus homens, solicite 
às mulheres polícias, sobretudo as recém-
-graduadas, para que lhe mostrem as suas 
unhas. Algumas têm daquelas compridas e 
pintadas que se montam nos salões de ca-
beleireiros. Vão perseguir bandidos nessas 
condições? É permitido aquilo? Talvez eu 
esteja equivocado. 

A terminar, queria lhe dizer que estou 
preocupado com a multiplicação de casos 
de crimes de roubo, assalto à mão armada, 
raptos e outros com o envolvimento de 
agentes da polícia, incluindo de algumas 
forças especiais, como a Unidade de In-
tervenção Rápida e a de protecção de altas 
individualidades. O que é que se passa no 
seio da sua corporação, senhor coman-
dante? A quem o cidadão vai confiar?

Carta aberta ao 
Comandante-Geral 

da Polícia

O FURACÃO

Alexandre Chiure
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Condenado a 14 anos, major Pedro Lussati recorre da 
decisão do tribunal

A defesa do major Pedro Lussati, recentemente 
condenado a 14 anos de pena de prisão efec-
tiva pelos crimes de peculato de forma conti-
nuada, branqueamento de capitais e fraude no 

transporte de moeda para o exterior, já interpôs recurso 
por entender que não foram provados os crimes de que 
é acusado, tendo igualmente denunciado a existência de 
pressão para acordos ocultos.

O major angolano, consid-
erado cabecilha de um grupo que 
defraudou o Estado em milhões 
de dólares, foi o arguido que teve 
a pena mais pesada entre os 49 
réus arrolados neste processo tão 
aguardado pela sociedade ango-
lana e que conheceu na quinta-
feira (10.11) a sua sentença final, 
em Luanda, Angola.

Pedro Lussati foi consid-
erado culpado pelos crimes de 
peculato na forma continuada, 
fraude na transferência de moeda 
para o exterior e branqueamento 
de capitais, e foi condenado a 14 
anos de pena de prisão efetiva e 
ao pagamento de uma multa pelo 
crime de retenção da moeda, an-
unciou o juiz da causa, Andrade 
da Silva. 

"Em cúmulo jurídico, vai 
o co-réu Pedro Lussati conde-
nado na pena única de 14 anos 
de prisão e 100 dias de multa à 
razão de 100 unidades de refer-
ência processual por dia", disse.

Por insuficiência de provas, o 
Tribunal de Luanda absolveu o 
major Pedro Lussati e os outros 
48 réus dos crimes de associação 
criminosa, recebimento indevido 
de vantagens, abuso de poder, 
introdução ilícita de moeda es-
trangeira no país e comércio ile-
gal de moeda.

O tribunal diz que está prova-
do que os réus prejudicaram o 
Estado angolano através de um 
esquema fraudulento de paga-
mentos de salários inflacionados 
atribuídos a falsos funcionários 

Desvio de mais 36 mil milhões de kwanzas, equivalentes a mais de USD 70 milhões 

da Casa de Segurança, totali-
zando cerca de 36 mil milhões 
de kwanzas, equivalente a mais 
de 70 milhões de dólares. Entre 
os beneficiários dos valores estão 
familiares e amigos dos réus. 

Pelo menos 15 arguidos 
foram condenados a pena de 
prisão efetiva, sendo que alguns 
tiveram uma pena branda de 4 
a 5 anos de prisão. Apenas três 

arguidos foram absolvidos, in-
cluindo o coronel Manuel Cor-
reia, ex-comandante do Batalhão 
de Transporte e Desminagem no 
Cuando Cubango por colaborar 
com a justiça.

O juiz condenou também os 
réus a pagar solidariamente ao 
Estado a quantia de mil milhões 
de kwanzas (quase dois milhões 
de euros). Todos os bens em 

dinheiro e património dos réus 
apreendidos foram declarados 
perdidos a favor do Estado, an-
unciou o juiz Andrade da Silva.

O major Pedro Lussati con-
sidera que a sentença que lhe 
foi aplicada tem fins políticos. 
Na carta lida pelo seu advo-
gado, Francisco Muteka, Lus-
sati diz que foi condenado por 
negar chantagens.

ÁFRICA 
Macron quer combater desigualdades em África

O Presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu o com-
bate às desigualdades em África para “prevenir as migrações”, al-
gumas horas após o desembarque, em Toulon, de 230 migrantes 
a bordo do navio humanitário Ocean Viking. “Neste momento, 
decorre um debate em França sobre as questões migratórias, um 
debate muito importante que implica respostas muito fortes, rigo-
rosas, etc.”, salientou o Presidente francês.

Negociações da Paz entre Ruanda e RDC arrancam no 
dia 21 de Novembro

As negociações de paz relativas à situação na 
República Democrática do Congo (RDC), pal-
co de confrontos de vários grupos armados, 
devem começar no dia 21 de Novembro em 

Nairobi. O facto foi tornado público pelaComunidade 
dos Estados da África Oriental (CEA).   

Uma recente ofensiva do 
grupo M23, antiga rebelião tutsi, 
que recuperou o uso das armas 
no final de 2021, viu um grupo 
avançar em direção a Goma, 
capital da província de Kivu do 
Norte, com mais de um milhão 
de habitantes, e está a alimen-
tar as tensões entre a República 
Democrática do Congo e Ru-
anda. Kinshasa acusa Kigali de 
apoiar o M23, o que é negado 
pelas autoridades ruandesas.

"A próxima de sessão de 

diálogo de paz sobre a situação 
no leste da RDC está prevista 
para acontecer em 21 de no-
vembro em Nairobi", capital do 
Quénia, anunciou a CEA, num 
comunicado publicado na rede 
social Twitter, sem especificar 
quem são os participantes.

"A busca da paz no leste 
da RDC continua a ganhar ím-
peto como prioridade regional 
máxima, com o Facilitador do 
Processo de Paz liderado pela 
CEA no Leste da RDC, Uhur-

uKenyatta, decidido a realizar 
consultas de alto nível com o 
Presidente da RDC a 13-14 de 
novembro", acrescenta a comu-
nidade.

O facilitador pela paz no 
leste da RDC da CEA, o ex-
Presidente queniano UhuruKe-
nyatta, e o Presidente do Bu-
rundi, EvaristeNdayishimiye, 

chegaram no domingo (13) a 
Kinshasa para uma visita de dois 
dias.

A nova violência do M23 
provocou uma tensão renovada 
entre a RDC e Ruanda, acusados 
por Kinshasa, desde o início do 
ano, de apoiar ativamente esta 
rebelião.

As iniciativas diplomáticas 

multiplicam-se na tentativa de 
resolver o conflito. O Presidente 
de Angola, João Lourenço, que 
preside à Conferência Interna-
cional das Regiões dos Grandes 
Lagos, encontrou-se recente-
mente com o seu homólogo 
ruandês, Paul Kagame, e, com o 
chefe de Estado congolês, Félix 
Tshisekedi, a quem apresentou 
"propostas concretas", segundo 
o ministro das Relações Exteri-
ores de Angola, Téte António.

No final das reuniões, Angola 
reforçou o apelo a uma solução 
política para ultrapassar tensões 
entre o Ruanda e a República 
Democrática do Congo. Citado 
pelo Jornal de Angola, o chefe 
da diplomacia afirmou aos jor-
nalistas que "todos concordam 
que o Roteiro de Luanda é a 
saída política" indicada.
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no Distrito de Moamba, na 
província de Maputo, e conta 
que ainda tem vontade de vol-
tar a estudar, pois tem sonhos 
que foram interrompidos ainda 
criança, e o dela é ser uma con-
tabilista.

“Não terminei a 6ª classe 
porque o meu padrasto dizia 
que eu já era mulher de verdade 
e não precisava estudar muito”, 
relatou, para depois ajuntar que 
este trabalhava na vizinha Áfri-
ca do Sul e quando voltava “vi-
nha com um amigo dele escuro 
que até comprou telefone Sam-
sung para mim, e eu não queria 
ficar perto daquele tio, me as-
sustava, mas sempre vinha para 
casa com o meu padrasto”. 

Ana lembra que foi em De-
zembro de 2016 que o tal amigo 
do seu padrasto trouxe para si 
um plástico cheio de roupas, di-
zendo que a queria lobolar para 
que passasse a ser sua esposa.

“Minha mãe não fez nada, 
quem falava era meu padrasto 
e aquele senhor”, lembra, com 
uma lágrima no canto do olho. 
Por sorte, com ajuda da tia con-
seguiu fugir e abandonar a fami-
lia para viver em Maputo. 

Já em 2019, conheceu um 
jovem e rapidamente se envol-
veram, acabando por morar 
juntos,  mas o tempo não foi 
suficiente para estudá-lo. E não 
tardou a se revelar, autoritário, 

impulsivo e controlador. 
“Ele sempre queria saber 

onde estou e a fazer o quê. Mes-
mo quando fiquei grávida e fui 
viver com ele parecia outra pes-
soa”, relata Sandra, acrescen-
tando que quando tentou voltar 
a escola, através do ensino à dis-
tância, em 2021, sofreu ameaças 
do Esposo, acabando por abdi-
car mais uma vez dos estudos.

Ver os sonhos sacrificados 
por ser mulher

Tal como ela, Sandra, de 24 
anos de idade, actualmente re-
sidente no bairro de Muhalaze, 
foi forçada a abandonar a esco-
la ainda na tenra idade. Cresceu 
com a mãe e dois irmãos mais 
novos na Vila-sede de Inharri-
me. O seu sonho era continuar 
a estudar mais, mas devido as 
condições financeiras da famí-
lia, ela foi sacrificada. Não teve 
a mesma sorte dos rapazes.

Para ajudar a família, trocou 
a escola pelo trabalho. Levanta-
va cedo para vender diferentes 
frutas da época à beira da estra-
da, como forma de ter algum 
incremento da renda familiar.

Sem poder estudar, conti-
nuou a sua vida, até que, em 
2019, quando tinha 21 anos, co-
nheceu o seu então esposo, com 
o quem teve uma filha, e a espe-
rança renovou-se. Mas, logo de-

pois veio a proibição dela poder 
ir à escola, porque o seu esposo 
havia estudado apenas até a 5ª 
classe, daí que ele não olhava 
com bons olhos a ideia de sua 
esposa ter um nível académico  
superior ao seu.

“Ele sempre me disse que 
eu tinha que trabalhar e cuidar 
de crianças em casa, porque 
escola não ia me fazer ganhar 
nada. Depois me disse que não 
devia mais ir à escola”, lembra 
Sandra, que hoje diz que daria 
de tudo para continuar com os 
estudos.

Falta de escolas secundárias 
nas comunidades constitui 

barreiras às raparigas

Segundo Adão Paia, activis-
ta social com experiência em 
matérias ligadas a igualdade de 
gênero, muitos são os casos em 
que se fomenta a ideia de que o 
homem é que é o garante e pro-
vedor da renda familiar e que 
a mulher nasceu para o espaço 
doméstico e tem de ter acesso 
limitado a educação como for-
ma desta permanecer obediente 
e submissa. 

“Existem concepções que 
defendem que a mulher não 
precisa da educação para o seu 
auto-desenvolvimento ou da 
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Continua na pag 21

Perto de 5 milhões de adolescentes recebem 2.ª dose 
da vacina  

Mais de 4,7 milhões de adolescentes com idades 
entre 12 e 17 anos recebem a segunda dose da vaci-
na contra a covid-19 em Moçambique, a partir desta 
segunda-feira, anunciou o Ministério da Saúde.

Machismo continua a afastar mulheres da carteira 

Embora a educação seja um direito para todos, 
em Moçambique e no mundo, ainda persis-
tem disparidades no acesso à instrução formal 
entre homens e mulheres, com estas últimas 
muitas vezes sendo obrigadas a abandonar os 

estudos e os seus sonhos mais cedo para se dedicarem a ta-
refas domésticas ou obrigadas a envolverem-se em uniões 
prematuras. Ana da Glória Matavel, proveniente do Distrito 
de Guijá, na província de Gaza, e Sandra José Baleque, na-
tural de Inharrime, em Inhambane, partilham os desafios 
de qualquer rapariga que esteja na periferia, primeiro foram 
os pais a ensinsar que o destino era o lar e agora são os seus 
parceiros que não incentivam a estudar.

Embora em termos estatí-
ticos as mulheres representem 
mais da metade da população 
moçambicana, ou seja, em 
maior número que os homens, 
estas continuam com menos 
acesso à escola, desde o primá-
rio até ao superior em relação 
ao género oposto. Dados do 
Instituto Nacional de Estatís-
ticas mostram que apesar das 
crianças do sexo feminino se-
rem a maioria nas classes ini-
ciais a tendência até chegar ao 
nível superior é sempre decres-
cente, acabando por graduar 
mais homens que mulheres, o 

que mostra as dificuldades que 
ainda existem para a retenção 
da rapariga na escola.

Já a Girl Move (2021), es-
tima, no seu estudo, que 40% 

das raparigas no país consegue 
entrar na escola, mas só 10% 
consegue concluir o ensino se-
cundário; e cerca de 1% conse-
gue fazer o ensino superior. E 
as taxas ainda podem ser pio-
res, visto que 60% da popula-
ção vive com significativas difi-
culdades financeiras, pobreza e 
com menos de 1 dólar por dia. 

Desde criança, Ana foi en-
sinada que uma mulher tem 
de ser obediente, trabalhadora 
e apenas devia apender a ler e 
escrever, pelo que estudou até a 
6ª classe. E antes que avançasse 
para a classe seguinte, já esta-

va sendo preparada para uma 
união conjugal prematura com 
o amigo do seu padrasto. 

Hoje, com 20 anos de ida-
de, reside no bairro Pessene, 

Histórias de raparigas expõem estereotipos que 
influênciam na desistencia escolar

Renato Khau

Além de serem impedidas pelos pais, há raparigas proibidas pelos namorados

Ana lembra que foi 
em Dezembro de 
2016 que o tal amigo 
do seu padrasto 
trouxe para si um 
plástico cheio de 
roupas, dizendo que 
a queria lobolar para 
que passasse a ser 
sua esposa.
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família. Se formos a analisar, 
grande parte das famílias nas 
zonas rurais, e não só, defende 
que os homens é que devem 
ser os garantes do desenvolvi-
mento das famílias e por isso 
devem aprender a ler, escrever 
e trabalhar para que cuidem das 
famílias. Mas é errado pensar 
assim”, refere Paia.

O activista acredita que para 
além da existência destes este-
reótipos dentro das famílias das 
raparigas “temos em paralelo 
uma sociedade que também 
tende a trazer elementos que 
dão força a estes fenômenos”.

Por causa disso, grande parte 
das raparigas quando crescem 
tende a acreditar que elas nas-
ceram exatamente para irem 
ao lar, um cenário que é mais 
predominante nas zonas rurais 
onde as crianças só tem dispo-
níveis escolas que leccionam até 
a 5ª ou 7ª classe.

“Hoje, temos a sorte de ter 
algumas universidades públi-
cas e outras privadas em algu-
mas vilas distritais e cidades ao 
longo do país, porém distante 
das comunidades, obrigando as 
meninas a percorrerem longas 
distâncias, sendo assim a dis-
tância mais uma barreira para 
as raparigas que queiram seguir 
estudando”, anota.

Há violência no caminho da 
escola e na própria escola - 

UNFPA, 2016

Pesquisas mostram que as 
raparigas que têm acesso à for-
mação sobre competências para 
a vida, formação vocacional e 
referências femininas a nível 
comunitário e/ou referências 
de familiares com carreiras pro-
fissionais sentem maior incenti-
vo a permanecer na escola,

Estudos recentes mostram 
que dar incentivos ou condi-
ções de mobilidade como bi-
cicletas, como acontece com o 
projecto Sou Capaz da Secre-
taria de Juventude e Emprego, 
tem maior efeito na frequência 
no ensino secundário nas zonas 
rurais para as raparigas do que 
para os rapazes. 

O relatório da INFPA re-
fere ainda que “os países que 
adoptam políticas e instituições 
focadas em melhorar o capital 
humano dos jovens, através da 
educação, acesso à informação 
e serviços de saúde, tendem a 
ter ganhos económicos signifi-
cativos”.

“A rapariga é sempre 
relegada aos trabalhos 

domésticos” 

Para o psicólogo Háchimo 
Cassamo Chagane, nas zonas 
rurais, em geral, o papel da ra-
pariga é sempre relegado aos 
trabalhos domésticos e para 
cuidar dos irmãos mais novos, 
sobretudo nas zonas rurais.

“A sua família quer garantir 
que ela esteja pura e em con-
dições de se casar, devendo ser 
educada, trabalhadora, cumpri-
dora das suas obrigações domés-
ticas e que seja bem comportada, 

ou seja, a menina vai viver sendo 
monitorada a todo o momento 
pelos seus familiares como for-
ma de prepará-la para a vida con-
jugal, o que é totalmente errado, 
por se tratar duma menor de ida-
de”, destaca. 

O psicólogo considera que 
existe a necessidade da sociedade 
reduzir práticas tóxicas porque 
são um atentado para a saúde 
psicóloga e mental das mulheres 
e de toda a sociedade.

“As raparigas acabam se 

conformando com o facto de 
existirem certos direitos para os 
rapazes que para elas lhes são 
barrados. Parecendo que não, 
toda a criança quando cresce tem 
seus sonhos e fica esperançosa 

de um dia poder realiza-los atra-
vés da escola e quando este direi-
to de ir a escola lhe é retirado, ela 
pode facilmente desenvolver o 
sentimento de frustração e auto-
-rejeição, algumas deixam de lado 

toda vaidade feminina e passam 
a ser as primeiras a levantar da 
cama e são as últimas a ir dormir, 
pois estão permanentemente 
fazendo trabalhos domésticos”, 
explica Áchimo Chagane.

Háchimo Cassamo Chagane, psicólogo

PUBLICIDADE

Por causa disso, grande 
parte das raparigas quando 
crescem tende a acreditar 
que elas nasceram 
exatamente para irem ao 
lar, um cenário que é mais 
predominante nas zonas 
rurais onde as crianças só 
tem disponíveis escolas 
que leccionam até a 5ª ou 
7ª classe.
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O peixe voltou a sucumbir pela boca

Total Energies injecta 1.2 milhão de dólares no basquetebol
A multinacional Total Energies vai investir cerca de um 

milhão e duzentos e cinquenta mil dólares americanos (cerca 
de 82 milhões e 550 mil Meticais) a serem aplicados ao longo 
de três anos na iniciativa de massificação do basquetebol e no 
apoio da participação da seleção nacional sénior feminina nas 
principais provas continentais e qualificação aos Jogos Olímpi-
cos Paris 2024.

Conhecido por ser de um verbo bem afiado e sem 
papas na língua, Artur Semedo, que depois de 
alguns anos sem clube voltou ao activo pela por-
ta do Costa do Sol, acaba de ver rescindido o seu 
contrato, apenas um dia depois de ter partido 

a louça no ninho do canário naquela que foi a sua primeira 
intervenção desde que assumiu o comando técnico da equipa 
principal. De resto, já virou regra. Em quase todos os clubes, 
Artur Semedo sai após lançar umas boas “bocas”.

Durou apenas um ano e três 
meses o casamento entre o Cos-
ta do Sol e Artur Semedo, de 64 
anos. A demissão do treinador, 
que tinha contrato por três épo-
cas, acontece apenas um dia de-
pois de ter colocado a boca no 
trombone para mandar “farpas” 
para gente de dentro e de fora.

Aos microfones do RM Des-
porto, este Domingo, sem medo 
e nem dó, Artur quebrou o seu 
voto de silêncio e denunciou que 
estava a ser vítima de sabotagem 
por parte de algumas pessoas, 
que não identificou, dentro e fora 
do clube.

“É decepcionante fazer um 
trabalho como este ao longo da 
época, com um plantel com a 
qualidade que tem e estarmos a 
sofrer por má vontade de pessoas 
que não querem que isto vá para 
frente. Por hoje, reservo-me o di-

reito de não dizer nada, mas não 
vou tolerar mais isto daqui para 
frente. Tenho um capital de res-
peito neste país que não pode ser 
posto em causa por algumas pes-
soas, é bom que as pessoas sai-
bam”, referiu Semedo, sem dei-
xar claro a quem é que se referia.

Falando numa tarde em que 
a sua equipa sofreu mais uma 
goleada, Semedo prosseguiu re-
ferindo que está a ser vítima de 
uma conspiração que envolve 
pessoas de dentro e fora do clube 
com mais títulos no país. 

“Eu sei que há aqui uma alian-
ça terrível entre o que se passa 
aqui dentro e lá fora, eu sei disso, 
eu sei que há muita gente aposta-
da em que eu provavelmente não 
continue aqui, mas provavelmen-
te essas pessoas vão ter de espe-
rar muito tempo. Não preciso 
alongar-me mais, mas claramente 

Primeira intervenção de Artur Semedo nesta época 
custou-lhe o emprego

que há pessoas que interferem no 
meu trabalho”, desabafou Seme-
do.

Semedo deixa o Costa do 
Sol na quarta posição,  contudo 
numa clara crise, na sequência de 
uma série de maus resultados que 
vem registando nos últimos me-
ses. O clube canarinho anunciou 
a sua decisão através da página 
do Facebook, sem no entanto 
revelar os motivos da rescisão de 
contrato.

“A Direcção do Clube de 
Desportos da Costa do Sol, vem 

por este meio informar aos seus 
sócios, adeptos e simpatizantes, 
bem como ao público em geral, 
que o Clube e a equipe técnica, 
chefiada pelo treinador Artur 
Semedo acordaram em terminar 
com efeitos imediatos, o contrato 
de trabalho que liga as partes. A 
Direcção do Clube de Despor-
tos da Costa do Sol agradece a 
contribuição da equipe técnica e 
deseja aos mesmos sucessos nos 
próximos desafios profissionais”, 
lê-se na página do facebook.

Por tradição, por onde passa, 

Artur Semedo tem a sua própria 
equipa técnica, tendo em Tiago 
Machaisse (adjunto) o seu princi-
pal braço direito, que assumiu a 
missão de falar à imprensa neste 
um ano de ligação aos canari-
nhos. 

A escassas jornadas do fim do 
Moçambola e praticamente sem 
chances de chegar ao título, o 
Costa do Sol anuncia que a equi-
pa principal será orientada interi-
namente pelos treinadores André 
Alberto José Macamo e Clésio 
Miranda Tamele. 

Evidências

O Chefe de Estado, Filipe Nyusi, felicitou, há dias, 
Gabriel Júnior pela sua eleição ao cargo de presi-
dente interino da Confederação Africana de Boxe 
da região austral (Zona 4). Numa mensagem pu-
blicada na sua rede social “Facebook”, Nyusi re-

fere que a indicação, no passado dia 15 de Outubro, de Gabriel 
Júnior, por 10 federações desportivas africanas de boxe para diri-
gir a agremiação, dignifica o país.

De “pára-quedista” à glória, é 
assim como se resume o percurso de 
Gabriel Júnior no boxe moçambica-
no, pois quando foi anunciado candi-
dato a presidente da federação muitos 
duvidaram, mas o jovem de Chiveve 
não deixa mangas para dúvidas. 

Gabriel Júnior assumiu a presi-
dência da Federação Moçambicana 
de Boxe e conseguiu transformar o 
país numa das grandes potências da 
modalidade no continente africano, 
sendo que neste momento a Pérola 

do Índico ocupa a primeira posição 
no ranking continental. 

Os resultados, diga-se, históricos 
de Moçambique seduziram os pre-
sidentes das federações da Zona IV, 
que por unanimidade elegeram Ga-
briel Júnior para dirigir os destinos 
da modalidade nos próximos quatro 
anos.  

Ao assumir a presidência da 
Confederação Africana de Boxe ao 
nível da Zona IV, Gabriel Júnior tem 
a espinhosa missão de transformar 

Nyusi felicita Gabriel Júnior pela eleição como presidente da 
Confederação Africana de Boxe da Zona IV

a região que congrega 14 países, no-
meadamente Moçambique, África do 

Sul, Eswatine, Namíbia, Angola, Zim-
babwe, Zâmbia, Malawi, Botswana, 

Lesotho, Madagascar, Seychelles, Co-
mores e Maurícias, em potência a ní-
vel continental, assim como mundial.

Gabriel Júnior foi eleito presiden-
te da Confederação Moçambicana de 
Boxe da Zona IV no passado dia 15 
de Outubro, mas os resultados foram 
tornados públicos nesta quarta-feira, 
09 de Novembro. Através da sua pági-
na nas redes sociais, Júnior referiu que 
lhe foi incumbida a missão de fazer da 
África Austral potência continental e 
mundial.

“Aceitei este desafio de lideran-
ça sob indicação das federações dos 
países da zona Austral, que de forma 
unânime viram em um filho de Mo-
çambique potencial para dirigir esta 
grande missão e representar igual-
mente a Zona Austral em sede do 
executivo de directores da Confede-
ração Africana de Boxe”, escreveu 
Gabriel Júnior.
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CULTURACamões acolhe “Os fluxos de fuga e o chapa de milão”
Artistas plásticos, Celestino Mudaulane e João Donato, inau-

guram, no Camões – Centro Cultural Português em Maputo, a 
exposição Os fluxos de fuga e o chapa de milão. Na mostra colec-
tiva, os dois artistas plásticos que se têm destacado no cenário da 
arte contemporânea, segundo a nota de imprensa do Camões, vão 
dar ao público a oportunidade de encontrar um vasto conjunto de 
obras inéditas, de desenho e cerâmica.

“A caminho de Gaza” é a primeira proposta disco-
gráfica do artista moçambicano Dehermes, lan-
çada semana finda, em Maputo. Trata-se de um 
projecto experimental que explora o imaginário 
cultural moçambicano, através de sons tradicio-

nais, bem como falas e contos populares.

O álbum, que cruza ritmos 
como pandza, afro music e hip 
hop, apresenta uma tendência 
futurista, a partir de uma ho-
mogeneização entre abordagens 
moçambicanas e de além-fron-
teiras. Apesar de ser um artista 
do mundo, Dehermes preocupa-
-se em mostrar o seu berço e a 
riqueza multicultural que esse 
espaço ostenta em todas as suas 
dimensões.

Aliás, é na tentativa de expor-
tar a marca Moçambique, as suas 
gentes e hábitos que este álbum 
chama-se “A caminho de Gaza”. 
Essa expressão, a par de “King 
Gaza” ou “The temple”, entre 
outras, são locuções metafóricas 
com um significado profundo 
para o autor. 

“Grande parte da minha fa-
mília provém de Gaza, por isso 
sempre tivemos contacto com 

a realidade daquela província”, 
destaca Dehermes, acrescentan-
do que, de alguma forma, aquele 
lugar tornou-se sagrado, onde “a 
minha família usa para celebra-
ções, encontros familiares, ou 
para sonhar, construir, recome-
çar e muito mais”. 

Dehermes também tem a 
província de Gaza como um es-
paço de resiliência, onde, como 
sublinha, “pessoas vivem felizes 
mesmo com pouco” e, acima de 
tudo, “sabem sonhar e querem 
poder continuamente sonhar”, 
embora “poucos são os que real-
mente acreditam na possibilida-
de de realização destes sonhos”.

É por estes e outros motivos 
que “Gaza” está estampado nes-
ta primeira aventura discográfica 
do jovem Dehermes. Não deixa 
de ser, entretanto, um pretex-
to para o artista inspirar outros 

“A caminho de Gaza” de Dehermes já está disponível 
no mercado

jovens que vem de realidades 
semelhantes. “O caminho para 
Gaza é infinito, Gaza é o meu 
‘mundo’; eu sou o Rei do meu 
próprio ‘mundo’”, sublinha o 
artista.

São chamados ao “mundo” 
do Dehermes artistas moçambi-
canos de referência obrigatória 

quando se trata de ritmos jovens 
e de cadências mais animadas. 
DjTarico, Mr. Kuka, Blanco, Dj 
Gabriel do Borel, Dj Supaman, 
Bander, Ana B, Luxury Recycle, 
Hernâni, Hélio Beatz, Lay Li-
zzy, Djimetta, Mad K, RqBeatz, 
Rui Miguel, Manrobeats, Tfla-
me, Omermabeats, Eastdrrty& 

Awgust24 são nomes que fazem 
o “A caminho de Gaza”. Destes, 
DjBavy, DjTarico e Dj Gabriel 
do Borel emprestaram a sua 
ciência para garantir a qualidade 
deste trabalho através da mistura 
e masterização.

São, ao todo, 13 faixas pro-
duzidas ao longo de um ano, 
marcadas por um processo que 
explora novas formas de criação, 
onde sons e estilos locais são a 
tónica dominante. A sua pro-
moção segue os seguintes sin-
gles: “Puxa Mazambana”, com 
MrKuka e Blanco; “Bota Nela”, 
com Dj Gabriel do Borel, Ban-
der, Ana B e Luxury Recycle; 
“Gajo do Top” e “Safari”.

Em termos audiovisuais, até 
ao momento, Dehermes fixou 
nas telas do youtube e em pro-
gramas de televisão a música 
“Puxa Mazambana”, que em me-
nos de 24 horas conta com perto 
de cinco mil visualizações.

É um trabalho dirigido por 
Elgar Miles, o nome por detrás 
da criação Dehermes. A ele tam-
bém competiu as roupas, numa 
larga equipa de produção susten-
tada por Planeta Vibranium.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);
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ÚLTIMA HORA
Circulação de terroristas obrigou a suspensão de operações na mina de grafite 

PUBLICIDADE

Evidências

Ministro da Defesa reitera que insurgentes estão enfraquecidos e sem logística 

Pouco depois do Chefe do Estado ter apelado aos 600 
elementos das forças especiais, graduados no sába-
do, no distrito de Nacala-Porto, para mais determi-
nação no combate ao terrorismo, os terroristas alar-
garam a sua actuação para o distrito de Balama, ao 

protagonizar aquele que é o primeiro ataque conhecido naquele 
ponto do país rico em grafite que está a ser explorado pela em-
presa australiana Syrah Resources Ltd. A empresa viu-se obri-
gada a suspender operações e dispensar trabalhadores, segundo 
apurou o Evidências. Entretanto, o ministro da Defesa, Cristó-
vão Chume, assegura que os insurgentes estão enfraquecidos e 
a logística foi cortada, por isso os mesmos andam em pequenos 
grupos dispersos.

Conforme apurou o "Evidên-
cias", um ataque terrorista foi re-
portado na tarde de sábado (por 
volta das 16 horas), nas macham-
bas das aldeias 07 de Abril e Mu-
ripa, cerca de 15 quilómetros da 
sede do distrito de Balama.

Embora fosse previsível que 
os terroristas pudessem chegar à 
Balama, depois de ofensivas em 
aldeias dos distritos de Ancuabe 
e Montepuez, a acção das autori-
dades não evitou a ocorrência do 
primeiro ataque terrorista repor-
tado naquele distrito, considerado 
um dos celeiros da província de 
Cabo Delgado.

Nos últimos dias, a vila sede 
tem estado a receber famílias 
deslocadas das aldeias do distrito 
de Namuno e das zonas recôndi-
tas do mesmo distrito devido ao 
medo. Na manhã desta segunda-
-feira, a vila de Balama recebeu 
famílias deslocadas das aldeias de 
Ntete e Marica, por conta de rela-

tos sobre a presença de terroristas 
naquelas zonas.

Na sexta-feira, por conta da 
circulação de terroristas, num raio 
não distante das áreas de opera-
ções da empresa que explora gra-
fite, Syrah Resources Ltd, a direc-
ção dispensou os trabalhadores e 
as instalações estão sob protecção 
das Forças de Defesa e Seguran-
ça e da empresa de segurança 
privada.

Sete mortos em menos de 
uma semana no distrito 

de Muidumbe

Apesar dos esforços do go-
verno para garantir o retorno à 
normalidade, os terroristas conti-
nuam sem dar tréguas. No distrito 
de Muidumbe, por exemplo, há 
relatos de ataques mortais nalgu-
mas aldeias.

Como resultado das incursões 
terroristas, em menos de uma 

Terroristas fazem duas vítimas no seu primeiro ataque 
ao distrito de Balama

semana, sete pessoas morreram, 
concretamente nas aldeias de Li-
tapate e Mandava, sendo que os 
dois mais recentes ataques deram-
-se por volta das 13 horas deste 
domingo.

Segundo descreveram interlo-
cutores locais, os terroristas de-
capitaram uma pessoa, próximo 
da escola primária completa de 
Litapata, e outros dois colegas 
escaparam.

Descreveram as fontes que a 
vítima esperava, na companhia de 
outras pessoas, por informações 

sobre a renovação de matrículas 
para o ano lectivo 2023, quando 
foi surpreendido por terroris-

tas que irromperam do nada das 
matas.

Outra vítima dos terroristas, 
num outro ataque neste domingo, 
é o chefe de uma família campo-
nesa, que foi capturado e mais 
tarde decapitado, quando regres-
sava da machamba com os seus 
familiares que, entretanto, foram 
poupados.

Duas pessoas escaparam, em 
Litapate, tendo sobressaído na 
sede do distrito de Muidumbe, 
Namacande e reportaram às au-
toridades. Os militares ali afectos 
desdobraram-se imediatamente e 
lançaram vários disparos durante 
toda tarde até ao amanhecer desta 
segunda-feira.

Refira-se que outras cinco pes-
soas perderam a vida em diferen-
tes ataques nas zonas mais baixas 
das mesmas aldeias, incluindo 
Mandela. 

As Forças da Missão da SADC, 
aquarteladas na sede do distrito 
de Macomia, segundo se sabe, 

não fazem cobertura ao distrito 
de Muidumbe, onde, no entanto, 
o papel das forças locais, tem sido 
crucial na manutenção da segu-
rança ao lado das forças governa-
mentais moçambicanas.

Ministro da Defesa diz que os 
terroristas estão fragilizados e 

sem bases permanentes

Apesar dos constantes ata-
ques, sobretudo em regiões que 
antes não faziam parte do mapa 
do terror, o ministro da defesa na-
cional, Cristóvão Chume defende 
a tese de os terroristas  estão fra-
gilizados e que os que continuam 
a atacar são pequenos grupos 
dispersos.

Segundo o ministro, o inimigo 
não tem bases permanentes, após 
terem sido todas elas aniquila-
das pelas forças conjuntas, para 
além de ter toda a sua logística 
cortada, o que deixou o grupo  
enfraquecido.

"Ganhos significativos foram 
registados no teatro das operações, 
nomeadamente o enfraquecimen-
to da capacidade operacional des-
truída, falo de enfraquecimento 
não de liquidação. Estamos cien-
tes que vamos levar muito tempo 
para os eliminar. Hoje podemos 
referir também que não existem 
bases permanentes dos terroristas, 
eles estão numa situação de itine-
rantes de pequenos grupos", rela-
tou Chume, citado pela Televisão 
de Moçambique.


