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DESTAQUES

Em causa estão as vicissitudes provo-
cadas pela tabela salarial única, vulgo 
TSU. Depois dos professores, grupo de 
funcionários considerado manso e até 
maleável pelos governantes, e os médi-
cos que por acaso estão já em greve pelo 
mesmo motivo, chega a vez do grupo 
menos esperado no universo dos fun-
cionários e agentes do Estado, a polícia 
da república de Moçambique. Este co-
lectivo também atreveu-se a escrever ao 
seu governo e traz nesta carta algumas 
chamadas de atenção “a polícia de hoje 
não é a polícia de 1975 sofremos meta-
morfoses de acordo com a contempo-
raneidade. Recebemos ordens sim mas 
ninguém é pau mandado de ninguém 
hoje em dia” com estas palavras a PRM 
pretende repudiar o seu estatuto no es-
paço estatal ao longo do tempo, sendo a 
tabela salarial única a gota de água que 
vem demonstrar a situação tempestuosa 
em que os agentes da PRM nos escalões 
mais básicos se encontram.

Com esse passo a polícia nacional ca-
rimba mais um recorde para governação 
de Felipe Nyusi pois é dos poucos se não 
o único presidente moçambicano a con-
seguir atiçar um vulcão público de gru-

pos tão simbolicamente amigos do go-
verno da FRELIMO na função pública. 
A PRM foi ainda mais fundo e deixou 
ameaças em caso de não se cumprir com 
as suas exigências “A polícia não se fará 
ao local de trabalho, ou se formos, não 
nos responsabilizamos pela bagunça dos 
próximos dias”, sentenciou.

À esta insatisfação toda está associado 
o insano palavreado do PR em relação a 
purificação das fileiras, discurso do pre-

sidente recusando-se a aceitar o direito 
a liberdade de expressão por parte dos 
agentes da PRM. Circulam pelas plata-
formas digitais supostas mensagens de 
agentes da PRM respondendo com in-
satisfação ao Presidente da República, e 
nessa resposta até o controlo no processo 
eleitoral foi posto em causa, “se esquece 
que nas eleições somos nós que contro-
lamos as urnas de voto” diz a mensagem 
da polícia. 
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Antes, é importante para mim avisá-lo/a que se 
achou o título interessante e pensou que é neste 
texto onde encontrará um código particular para 
viver uma vida que tanto deseja, aconselho a não 
ler e parar por aqui. Mas se de certa forma, por in-
tuito de curiosidade achou melhor prosseguir com 
a leitura, asseguro a você que encontrará ao decur-
so da leitura deste texto um pensar melhor sobre a 
vida. Mas voltemos a questão, " o necessário ou o 
importante?

Tudo na vida é necessário, mas nem tudo na vida 
é importante. Então o que vem a ser necessário e, 
o que vem a ser importante? Pensar " à " vida e " 
na " vida, é totalmente distinto. Olhem que inte-
ressante, o que não sei. O que não faço. O que não 
penso, não é importante, mas é necessário. Porém, 
o que sei, o que penso e o que faço. É totalmente 
importante. A vida também é isto, dar importância 
ao necessário.

  Clóvis De Barros Filho, professor de filosofia-
-ética em São Paulo na Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo. Conhecida 
como ECA. Numa das suas palestras sobre a ética, 
ele adverte que "metade da nossa vida depende das nossas 
escolhas e a outra metade, não. A metade que não depende de 
nós, é o acaso a acontecer". E aí surge-nos uma questão 
que, eventualmente, nos remete à um pensamen-
to amplo das coisas que acontecem sem o nosso 
desejar. E o que não se deseja, é importante ou ne-
cessário?

No entanto, a vida vivida na base com aquilo 
que sabemos, pensamos e fazemos é a metade da 
vida que depende de nossas escolhas. É a vida que 
é importante. Salienta, ainda Clóvis que: a metade 
da vida que depende das nossas escolhas é essa que 
a gente vive agora. Um exemplo, é você ter esco-
lhido ler este texto. Você escolheu a roupa que de-
seja vestir. Você escolheu a faculdade que frequen-
ta. Você escolhe pensar em escrever qualquer coisa 
sobre à vida. É essa parte que podemos controlar. 
É essa parte que é importante na vida de cada um. 

Porém, vem a parte que não depende das nos-

sas escolhas. A parte que é o acaso a acontecer. É 
essa parte que não importa, mas é necessária. Po-
demos pensar juntos num exemplo que acontece 
no dia-a-dia: você tem uma entrevista de empre-
go, às 8:30minutos. Você sai de casa apressado e 
empolgado. Todo felicíssimo. Dirigi o seu carro 
tranquilamente. De súbito o seu carro dá uma 
avaria no meio da viagem, diga-me, quando você 
saiu de casa pensou na avaria do seu carro? Claro 
que não. Porque você pensou em tudo dar certo. 
Portanto, é essa parte que não depende das nossas 
escolhas, você não escolheu o teu carro avariar no 
meio da viagem. Então não devíamos nos preocu-
parmos com o acaso. O acaso é tudo aquilo que 
não é importante, mas é necessário. O que deseja-
mos é tudo que podemos escolher, pensar e fazer...

Agora lhe pergunto, o que não é necessário, mas 
é importante na tua vida? 

Não se apresse a responder à essa pergunta. An-
tes pense. Porque a outra parte da filosofia é pensar 
o impensável... 

O necessário ou o importante? 

Por: Gaspar A. T. Pagarache
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Josefa Mahumane

O que preocupa é subida de 
preços dos produtos e com-
bustível .subida de preços de 
transporte o povo está enco-
mondado com  isso já não 
aguentamos mas a situação 
de vida que está a alastrar 
se  no nosso país, e o povo é 
que paga, eles levam dinheiro 
usam para coisa fúteis , onde 
já se viu comprar carros carís-
simos para membros do parti-
do no poder, enquanto  isso o 
povo morre de fome. Estamos 
cansados, basta é tempo de 
mudar o país.

Andrisse Macandja

A sociedade hoje em dia vive 
como um escravo acorrentado mas 
com a chave em sua mão, ao que te-

mem libertar-se de seus pensamen-
tos. Estamos numa situação em que 
normalizamos o analfabetismo, mas 
reclamamos a fome, sede sem ver 
que temos o poder de produção em 
nossas mãos indeléveis. Enquanto os 
governantes fazem a corrupção por 
baixo do nosso nariz, a religião vem 
para nos tirar o que resta do custo 
de vida. E lá vamos nós continuar a 
reclamar da vida na qual resume-se 
na unha do nosso governo, em que 
hoje somos pisados e amanhã somos 
lembrados apenas quando se precisa 
nosso apoio eleitoral, mas já diz o 
velho ditado põe um prato na mesa 
do mendigo que ele esquece que tu 
lhe cuspiu antes.

Amady Aly

Na zona da katembe na provín-
cia de Maputo, a população vive 
um grave dilema de transporte de 
passageiros"chapas", no período da ma-
nhã no intervalo das 7 ás as 11h,uma 
carência enorme dos próprios e a po-
pulação vem sofrendo dia após dia e o 
governo não faz perante esta triste rea-
lidade, e o mesmo acontece no período 
da noite,onde o transporte "para de cir-
cular" apartir das 21h, com isso a popu-
lação é que sofre para regressar a casa e 
ficam horas e horas entregues a sua pró-
pia sorte, por vezes a população é so-
corrida pela boa fé de algumas pessoas 

que param os carros particulares com 
a intenção de dar boleia as pessoas de 
modo que consigam atravessar a ponte 
para as suas casas, o governo tinha que 
criar meio termo para sanar essa gran-
de lacuna.

Ivancy Alexandre

Passam 47 anos desde a libertação 
do povo Moçambicano que se en-
contra acorrentado pela ignorância, 
que sem ver faz acreditar as futuras 
gerações de que ainda nos encontra-
mos enraizados ao jugo colonial, sem 
escolaridade sem conhecimento, 
carregamos o analfabetismo como 
uma prática comum, e ignoramos a 
soberania que reside em nós e nos é 
dada por mérito não por herança. 

São promessas que não serão 
cumpridas, são gritos de socorro por 
parte daqueles que não são notados 
pelos "grandes chefes" que carregam 
pesadas patentes mas ignoram o far-
do da luta e do suor daqueles que 
um dia lutaram por um povo antes 
oprimido, mas a história se repete.

É tempo de revolução, não é ne-
cessário fazermos um balanço entre 
o povo e o seu opressor para receber-
mos e termos em mãos o poder que 
é nosso por direito. Já dizia o nosso 
primeiro presidente Samora Machel 
" É necessário fazer da escola uma 
base para o povo tomar o poder"

GRITO DO CIDADÃO " É necessário fazer da escola uma base 
para o povo tomar o poder"

Agradecer antes de mais a todos 
os moçambicanos por terem con-
fiado e votado em mim. O país 
vive crises pós crises mas tudo isso 
acaba neste mandato, nós vamos 
dirigir Moçambique lembrando-se 
sempre bandeira, saberemos sem-
pre que o lugar mais confortável do 
mundo para qualquer moçambica-
no é aqui na nossa terra, isso para 
dizer  que jamais rejeitaremos a 
nossa terra, jamais daremos prima-
zia aos outros por serem melhores 
ou mais ricos, nós faremos de Mo-
çambique um país rico também, 
colocaremos países do mundo, in-
clusive da Europa a nossa procura 
para grandes negócios e esses negó-
cios só vão enaltecer Moçambique 
e os seus cidadãos.

Vamos formar os melhores qua-
dros para o país e para o mundo, 
as nossas escolas devem ser melho-
radas e aumentadas, vamos tirar 
as crianças do chão e dá-las salas 
condignas para lições de qualidade, 
daremos aos professores a atenção 
que merecem, a formação contí-
nua e um salário à altura. A polí-
cia terá a dignidade merecida para 
que cuide e proteja os cidadãos 
também de forma digna.

Vamos trabalhar milagrosamente 
o desporto, só preciso de um pouco 
de investimento, que competiremos 
ao mais alto nível. Vamos melhorar 
as modalidades existentes e vamos 
acrescentar as demais, faremos de 
Moçambique desportivamente fa-
vorito a nível mundial. 

Igor Inroga

“Faremos de Moçambique desportivamente 
favorito a nível mundial”
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Aquando dos primeiros jogos 
decorrendo no mundial de fute-
bol de Qatar, Portugal discutia 
politicamente a possibilidade do 
seu presidente se apresentar no 
médio-oriente para apoiar aque-
la selecção que apesar de fraca, 
Playoffs e mais, sempre se faz 
presente em competições dessa 
envergadura, isso porque o des-
porto é um assunto sério naquele 
país. Nesta ladainha toda, todos lá 
tinham algo a dizer e tudo lá era 
digno de ser ouvido, nada soava 
como o zumbir das moscas nem 
sequer soava também a ruídos de 
gargantas secas carentes de sei lá 
quantos goles de água, como tem 
sido na sua antiga ultra-marinha 
que, pelos patriotas que tem de-
via ser devolvida assim, seriam 
todos colonizados novamente e 
livres da colonização interna que 
se verifica.

É difícil, muito triste admitir 
que este país é um fiasco, ainda 
que a gente diga isso a torto e a 
direito, ainda que a gente assu-
ma que Moçambique é um Es-
tado falhado, no fundo isso só é 
dito para atingir aos que dirigem 
o Estado, na verdade moçambi-
cano nenhum aguenta ouvir isso 
de um estrangeiro, é insuportá-
vel, inadmissível ainda que, o se-

jamos mesmo.
Foi André Ventura, aquele por-

tuguês tagarela e petulante po-
rém não se pode chama-lo de 
mentiroso. Boa parte dos cida-
dãos portugueses que opinavam a 
respeito da ida de Marcelo Rebe-
lo de Sousa ao Qatar defendiam, 
os do contra, que aquele país não 
era digno da presença presiden-
cial portuguesa porque o Qatar 
não respeita os direitos humanos, 
portanto, a presença política de 
Portugal podia sujar a imagem 
do país, associando-a ao desres-
peito pelas liberdades, direitos da 
mulher e da criança. 

Tanto os do contra como os que 
estavam a favor da ida do presi-
dente, concordavam que o Qatar 
de facto não é nada exemplar. 
André Ventura, presidente do 
chega, partido parlamentar em 
Portugal, fazendo o uso da sua 
palavra, defendia que o seu presi-
dente devia sim marcar presença 
no Qatar, pois já o fazia natural-
mente em vários países desmere-
cedores e dai veio o choque.

“O presidente já vai a muitos 
países autoritários lá de África, 
a Angola por exemplo” disse e 
não parou por ai “Moçambique 
lá respeita os direitos humanos?” 
questionou convicto da sua alu-

são, terrível, agressivo e bastan-
te ofensivo. André Ventura disse 
para mim, a pior das barbarida-
des, olha que este é um grande 
bujardeiro. Estamos em Moçam-
bique dia após dia lutando pela 
defesa dos direitos humanos e o 
mundo pensa assim, como se re-
feriu Ventura, estranho.    A ser 
André Ventura, deu para ouvir 
e tentar esquecer, porque aque-
le político é também segregacio-
nista que poderia estar a dizer 
só para atacar a casta porque é 
africana mas não, nada de injus-
tiças, Walter Danone, 6 -8 anos, 
um artista de talento precoce edi-
tou com a ajuda da sua avó um 
vídeo satírico denunciando uma 
triste realidade moçambicana e 
valeu-lhe um processo que con-
denou a sua avó a três anos, uma 
clara violação da liberdade de 
expressão, uma injustiça das pio-
res, Gilberto Mendes, actor de 
categórico reconhecimento em 
Moçambique, actual secretário 
do Estado de Desporto, sempre, 
antes da sua actual chefia, ridi-
cularizou ministros no seu audi-
tório da baixa da cidade e nun-
ca lhe aconteceu nada, aliás foi 
sempre pago para representar e 
esta criança foi presa. Valha-nos 
André Ventura 

Caso Danone confirma as falas de 
André Ventura
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PROPOSTA DAS TESES DE LUTA
II SESSÃO DO COMITÉ EXECUTIVO NACIONAL!

A Nova Democracia reunida na II Sessão Anual do Comité 
Executivo Nacional, de 16 à 18 de Dezembro de 2021, na localidade de 
Taninga, distrito da Manhiça, em Maputo-Província, analisou e adoptou 
a seguinte proposta de Teses, elaboradas no decurso das auscultações 
nacionais conduzidas pela Equipa Temática Nacional, a serem defendidas 
e discutidas no quadro da elaboração dos manifestos eleitoral 2023 e 
2024 e, na sequência do programa governativo:

Tese Central

Nós a Nova Democracia sempre acreditamos que o problema central 
é a exclusão económico-social e a, elitização dos direitos humanos, 
da igualdade, da justiça e da liberdade privatizados 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 pacificamente 
instaurar mudanças estruturais profundas em prol de uma cultura 
democrática tolerante 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 acção política;

▶ O povo antes das armas e dos recursos financeiros e naturais,

primando por um sistema transparente de gestão das políticas 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 províncias na mesma dimensão: Um poder político 
que respeita aos saberes locais e à mulheres e homens de diferentes etnias, 
classes, nível académico, faixa etária, orientação política, religiosa e de 
género, exaltando as potencialidades de cada ponto do país;

▶ Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa que 
reconcilia a vizinhança 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 instituições do Estado incluindo através da 
remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a verificação da 
constitucionalidade do exercício de funções de Presidente de Partido pelo 
Presidente da República, em cumprimento e respeito das incompatibilidades 
de exercício de funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM;

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura de 
Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto nacional e 
sobre a introdução de voto electrónico;

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

5. No domínio da paz e segurança, criação de Comissão de Reconciliação 
Nacional;

6. Eliminação da figura do Secretário do Estado ou redução 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 cidadãos e não aos interesses da 
elite predadora do Estado.

No domínio económico:

▶ A Nova Democracia defende um sistema económico livre de

clientelismo selvagem onde o bem-estar das moçambicanas e dos 
moçambicanos é potenciado, um mercado livre do empresariado de 
intermediarismo e onde a economia moçambicana é timoneira dos 
interesses nacionais;

▶ Da responsalidade social à indemnização das comunidades

hospedeiras dos megaprojectos: Quotas de emprego, oportunidades de 
formação 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 pública e 
detectar os verdadeiros donos das empresas beneficiárias de concursos 
públicos;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Redução de impostos específicos que incidem sobre o consumidor, 
de quem aufere menos para cobrar a quem aufere mais, para permitir o 
alargamento da base tributária, atrair investimentos, reduzir empresas 
devedoras e promover desenvolvimento sustentável, criando condições 
para tod@s 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 competição com 
o empresariado nacional;

4. Assegurar a gestão directa pelas comunidades locais dos fundos 
canalizados pelos projectos de desenvolvimento à favor destas, 
harmonizando o tratamento diferenciado entre a lei Lei 10/99 – Lei sobre 
a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos florestais e 
faunísticos e, as leis 20/2014 e 21/2014 ambas de 18 de Agosto sobre minas 
e petróleo respectivamente;

5. Renegociar os contratos com os megaprojectos com equipas técnicas 
especializadas para assegurar 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 excessivos (incluindo subsídios as elites) 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 cidadão e, que 
adopta uma postura e uma linguagem sensível ao

género, priorizando as necessidades específicas dos grupos 

Movimento Nova Democracia - ND 
   Tel  +258 84 5838274 
Cel  +258 84 3832754 

Rua da Bela Rosa, Q52, Casa24 
Maputo, Moçambique 

 
vezdopovond@gmail.com 
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activos no controlo eleitoral, na fiscalização governativa e na 

acção política; 

 O povo antes das armas e dos recursos financeiros e naturais, 

primando por um sistema transparente de gestão das políticas 

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 províncias na mesma dimensão: Um 

poder político que respeita aos saberes locais e à mulheres e 

homens de diferentes etnias, classes, nível académico, faixa 

etária, orientação política, religiosa e de género, exaltando as 

potencialidades de cada ponto do país; 

 Multilateralismo enquanto visão de cooperação e política externa 

que reconcilia a vizinhança 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 instituições do Estado incluindo através 

da remissão ao Conselho Constitucional de uma petição para a 

verificação da constitucionalidade do exercício de funções de 

Presidente de Partido pelo Presidente da República, em 

cumprimento e respeito das incompatibilidades de exercício de 

funções privadas estabelecido no art. 148 da CRM; 

3. Reforma eleitoral fundada no debate sobre o modelo e estrutura 

de Comissão Eleitoral independente que se ajusta ao contexto 

nacional e sobre a introdução de voto electrónico; 
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marginalizados incluindo crianças, mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoa idosa, deslocad@s e pessoas nos centros de privação de liberdade;

▶ Quotização do privado para alimentar o público: cada 5% das

proprinas de educação ou saúde privada investida à favor de uma 
infraestrutura pública igual;

▶ Combater a privatização do direito à saúde e a transformação dos hospitais 
públicos em aceleradores de negócios das

agências funerárias, assegurando o cumprimento integral da Declaração 
de Abuja que obriga 15% do Orçamento do Estado para a Saúde com 
vista a:

▶ Afirmar a Nova Democracia como defensor incondicional da classe 
trabalhadora nacional, das moçambicanas e moçambicanos no 
sector informal enquanto pilar da economia nacional e vector de 
desenvolvimento que contribui com cerca de 80% de empregos nacionais;

▶ Combater todas as formas de exploração sexual de mulheres incluindo no 
contexto de conflitos militares, nos campos de deslocados, nos campos 
de treino policial/militar e nos estabelecimentos de reabilitação;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Revisão do subsídio social 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 comunidades;

3. Garantir uma indemnização justa em situações de expropriação de 
terra para a implantação de projectos económicos e sociais, incluindo as 
populações afectadas enquanto accionistas dos megaprojectos;

4. Instituir medidas de fiscalização eficazes para eliminar a rede ilícita de 
comercialização de medicamentos fora de prazo e, erradicar/responsabilizar 
a violência hospitalar;

5. Desconcentrar a gestão das instituições, dos recursos financeiros e dos 
serviços sociais básicos da capital do país para os locais de implementação;

6. Aprovar políticas de fiscalização, controlo e responsabilização rigorosa 
do Estado e dos megaprojectos para reduzir cenários de reassentamento 
desumano que não olha para as actividades de sobrevivência comunitárias;

7. Garantir a independência e irreverência dos Sindicatos sem interferência 
política;

8. Prover assistência psicológica 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 cívicas;

10. Profissionalizar a assistência social na função pública com medidas de 
controlo efectivo para elevar a transparência e responsabilização;

11. Adoptar programas de resposta à pandemias e emergências 
humanizados e inclusivos, que não se transformem em armas de combate 
aos pobres;

12. Auditar permanentemente a produção estatística dos programas 
governativas 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 educação,

mobilização e reconciliação nacional, colocando a inteligência nacional 
ao serviço da inovação tecnológica assim como a garantia de segurança 
digital, potenciação turística e promoção do potencial intelectual e 
criativo das comunidades.

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Assegurar a redução dos custos de acesso às tecnologias incluindo a 
migração digital e a internet;

2. Garantir a liberdade e segurança digital tendo em conta o contexto 
de surveillance, de crise do sistema de banca electrónica, de crimes 

económicos, de fluxos ilícitos de capitais, de raptos e sequestros, de 
transacções ilícitas usando mpesa/banca, da viralização de conteúdos 
contra honra e de perseguição de denunciantes de escandâlos públicos 
através de mahindras digitais;

3. Assegurar a protecção e o acesso a justiça pelas vítimas 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 protecção da pessoa exposta e a prevenção do 
policiamento da opinião pública nas redes sociais.

No domínio ambiental:

▶ A Nova Democracia acredita numa Matriz Energética Diversificada e 
uma economia agrária centrado no investimento

em toda a sua cadeia de valor, facilitando a provisão de água e energia em 
todos os postos administrativos e colocando os produtos comunitários 
no mercado nacional e internacional a custos subsidiáveis;

▶ Defendemos um país com uma agenda estratégica de desenvolvimento 
inclusivo e sustentável, onde cada cidadão é

contribuinte e accionista, principal abonado na canalização das receitas 
dos recursos às comunidades e sem benefícios fiscais excessivos, 
resultando na melhoria da qualidade de vida de cada moçambicana e 
moçambicano;

▶ Instituição de penas severas a violação do tratado de Kimberley e 
outros instrumentos nacionais e internacionais que penalizam a 
comercialização de “recursos naturais de sangue” para responsabilizar a 
constante tortura à garimpeiros nacionais, o saque à madeira nacional e 
a exploração abusiva e desenfreada dos recursos nacionais;

A operacionalização destas teses exige a priorização de:

1. Impulsionar a industrialização agrária baseada numa agricultura 
orgânica com redução de químicos e assente na mecanização que minimiza 
os impactos ambientais nocivos e valoriza os saberes locais na protecção do 
meio ambiente;

2. Elevar o rigor na fiscalização e implementação de políticas de protecção 
que priorizam o cumprimento dos compromissos de redução de gases de 
efeito estufa já firmados;

3. Responsabilizar criminalmente e constituir em lista pública cidadãs 
e cidadãos estrangeiros não gratos proibidos de entrar no país quando 
envolvidos na exploração ilegal 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 cumprimento efectivo do reflorestamento e reposição de 
animais em extinção;

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

7. Assegurar a educação ambiental, em género e direitos humanos 
massivamente incluída nos curricula e nos programas de cidadania;

8. Assegurar a implementação da legislação de gestão e reciclagem de 
resíduos sólidos, incluindo 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 vida.

Maputo, 18 de Dezembro de 2021 

TEMPO DE VENCER!

Saudações combativas,
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Paco Planelles / Espanha

6 de Dezembro: dia da 
Constituição Espanhol

A Nação Espanhola, desejando es-
tabelecer a justiça, a liberdade e a 
segurança e promover o bem comum 
de todos os seus membros, no exercí-
cio da sua soberania, proclama a sua 
vontade de:

• Garantir a convivência demo-
crática na Constituição e nas leis de 
acordo com uma ordem econômica 
e social justa.

• Consolidar um Estado de Direi-
to que assegure o Estado de Direito 
como expressão da vontade popular.

• Proteger todos os espanhóis e po-
vos da Espanha no exercício dos di-
reitos humanos, suas culturas e tra-
dições, línguas e instituições.

• Promover o progresso da cultura 
e da economia para garantir a todos 
uma qualidade de vida digna.

• Estabelecer uma sociedade demo-
crática avançada, e

• Colaborar no fortalecimento de 
relações pacíficas e cooperação efe-
tiva entre todos os povos da Terra.

Consequentemente, as Cortes 
aprovam e o povo espanhol ratifica 
o seguinte,

CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA 
DE 1978

• Com estas breves linhas, o Prof. 
D. Enrique Tierno Galván, em um 
rápido preâmbulo -quase telegrafi-
camente- traçou as linhas gerais que 
permitiram ao povo espanhol ter 
uma idéia geral do tipo de texto da 
futura Carta Magna que o povo so-
berano iria -no referendo de 1978, 
para votar.

O querido e lembrado professor 
Tierno Galván, prestigioso deputa-
do socialista e ex-prefeito da cidade 
de Madri, teve que redigir as men-
cionadas diretrizes gerais da atual 
Constituição espanhola; Passaram-
-se 44 anos desde o consenso plebis-
citário dos espanhóis no Referendo 
de 1978, e neste espinhoso problema 
de convivência normativa entre os po-
vos e povos do Reino de Espanha, já 
deveríamos chegar a um acordo para 
cumpri-los ou não, mas,.. sempre de 
uma só vez e sem exceção ou quiçá!, 
era necessário revê-los, atualizá-los e 
reformulá-los. Em todas as Faculdades 
de Direito estuda-se que as leis e regu-
lamentos não são, simplesmente, para 
regular (Vá com o culto dos regula-
mentos!); mas para tirar o pó, levantar 
e incendiar nossos políticos e legislado-
res quando apropriado, intervir e con-

veniente, mas não antes ou depois.
Portanto, repito, que...
Talvez fosse necessário revisar, refor-

mar, escrever e incluir alguns novos 
artigos e dar à nossa atual Carta Mag-
na a flexibilidade necessária para que 
pudéssemos trabalhar com eles por 
muito mais tempo em nossa nascente 
e atual Constituição espanhola de 78, 
porque se continuarmos como estão 
e, não estamos nada bem! com o atual 
governo sócio-comunista do inefável, 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, só ser-
ve para nos lembrar do velho professor 
socialista, ex-prefeito de Madri, Sr. En-
rique Tierno Galván, político astuto 
-de memória agradável, que conhecia 
os usos e consequências inertes de tan-
tos demagogos e personagens políticos 
inúteis à direita e à esquerda do arco 
parlamentar.

 
   PONTO FINAL
 •  VIVA ESPANHA! VIVA O REI!
•  VIVA A CONSTITUIÇÃO DE 

1978!
VIVA A MÃE QUE DEU À LUZ A 

ACTUAL E INÚTIL CLASSE POLÍ-
TICA ESPANHOLA!

Saudaçôes irmâos moçambicanos
Kharimambo swinene

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.70 3.77
EUR 66.58 67.91

Quinta-Feira,  08 de 
Dezembro de 2022
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Morre o kudurista Nagrelha e Instalam-se 
Tumultos na Capital Angolana, Luanda

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

Gelson Caio Manuel Mendes, conhecido 
pelo nome artístico de Nagrelha, tinha ape-
nas 36 anos de idade quando faleceu de can-
cro no pulmão a 18 de Novembro. Fundador 
e membro da banda “Os Lambas”, que toca 
o ritmo Kuduro (provavelmente o género 
musical mais popular em Angola), Nagrelha 
nasceu em Luanda, onde se tinha tornado 
um verdadeiro ícone da jovem geração an-
golana.

Imagem do Malogrado Kudurista Angolano, Nagrelha 

De origem popular, Nagrelha nunca teve 
dúvida sobre a sua posição política: era con-
siderado o filho artístico preferido de José 
Eduardo dos Santos, o ex-presidente angola-
no que morreu este ano, seguido de um meio 
de ninho de controvérsia entre as suas filhas 
e o atual presidente, João Lourenço. 

No 75º aniversário de Dos Santos, Nagre-
lha foram organizador de concerto em sua 
honra na Baía de Luanda, juntamente com 
outros artistas populares, tais como Ansel-

mo Ralph, Yannick Afroman, Cage One, Lil 
Saint, Puto Português e muitos outros. Por 
ocasião da morte do ex-presidente, Eduardo 
José dos Santos, Nagrelha expressara o seu 
profundo pesar, nunca negando a sua estima 
por aqueles que o tinham ajudado a subir na 
carreira artística.

Assim, apesar da sua fé no partido no po-
der, Movimento Popular de Libertação de 
Angola(MPLA), no imaginário popular da 
juventude de Luanda, Nagrelha tinha se 
tornado um opositor do actual regime, de-
fendendo a memória de José Eduardo dos 
Santos. Eduardo dos Santo fora provavel-
mente um presidente, ligado a uma espécie 
de idade de ouro de Angola, quando o di-
nheiro fluía copiosamente da venda de pe-
tróleo e diamantes, pelo menos na capital, 
a prosperidade parecia generalizada. Foram 
estes pressupostos que desencadearam a rai-
va de muitos jovens “kuduristas” em Luanda 
no funeral de Nagrelha. Jovens que tinham 
escolhido a UNITA (com mais de 60% dos 
votos obtidos na capital nas últimas eleições) 
para se verem livres do MPLA, que governa 
a nação desde a sua independência (1975), 
mas que Nagrelha via como a principal re-
ferência de governação política em Angola. 

No dia do funeral de Nagrelha, a 22 de No-
vembro, o cenário tornara-se crítico desde o 
amanhecer. Por exemplo na Avenida Deolin-
da Rodrigues “transbordava” de pessoas que 
queriam entrar no cemitério de Santana. Foi 
aí que a polícia – com cerca de 800 agentes 
– interveio imediatamente com gás lacrimo-
géneo para dispersar a multidão. 

Outro aspecto que chamou atenção nas ce-
rimónias fúnebres de Nagrelha foi as músi-
cas entoadas pelos manifestantes que foram 
bastante claras: “Nagrelha Presidente, de-
putado João Lourenço”, exaltando o “filho 
de José Eduardo dos Santos”, abertamente 
crítico do actual executivo. Na confusão, um 
jovem, aparentemente um menor, perdeu a 
vida e ainda mais de trinta pessoas ficaram 
feridas e outras cerca de 20 foram presos. 

Teoricamente, os tumultos que tiveram lu-
gar no funeral de Nagrelha não têm qual-
quer motivação política, nem tão pouco de-
vido à filiação do músico ao MPLA, mas o 
descontentamento generalizado que abran-
ge o grupo social juvenil em Luanda, e um 
pouco por toda Angola continua a se rastejar 
silenciosamente. O actual clima que se vive 
em Angola leva, em qualquer tipo de evento, 
a se agitar e tumultuar, provocando explo-
sões/manifestações populares aparentemen-
te injustificadas. 

As recentes eleições, consideradas fraudu-
lentas especialmente pelo povo de Luanda, 
aumentaram esta percepção de desconten-
tamento e raiva contra o actual executivo, 
em relação ao qual, pelo menos indirecta-
mente, Nagrelha também não nutria muita 
simpatia. Finalmente, a notícia do mandado 
de captura internacional de Isabel dos San-
tos pode ter incitado ainda mais os ânimos 
contra João Lourenço, contribuindo para 
um quadro explosivo que desaguou na figura 
de Nagrelha e, no seu funeral, uma ocasião 
ideal para encenar mais uma revolta popular 
na capital angolana.

PUBLICIDADE
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Álcool que fala não é?!

Por:   Candida Muvale

O consumo do álcool é antigo na his-
tória da humanidade, desde a Grécia 
antiga, antes e depois de Cristo e atrevo-
-me a dizer que em todas as civilizações 
da humanidade existem as suas bebidas 
alcoólicas que são consumidas em vários 
momentos festas, casamentos, cerimónias 
fúnebres, rituais de passagem, culto aos 
antepassados enfim, o consumo do álcool 
é tão comum que ele é uma droga lícita 
em grande parte dos países no mundo, 
excepto em alguns países dos Emirados 
Árabes Unidos que o consumo de álcool é 
proibido por conta do Islão.

Em Moçambique embora exista um de-
creto que diz ser proibida a venda e con-
sumo de álcool aos menores de 18 anos 
e até vêm estampado nas embalagens das 
bebidas alcoólicas, isso é quase uma pia-
da pois crianças e adolescentes consomem 
álcool, muitos deles têm o contacto com 
álcool em casa com os seus pais e encar-
regados de educação que dão o primeiro 
gole, mandam os petizes para ir comprar, 
outros têm barracas nas suas residências 
e são os petizes que comercializam o ál-
cool na ausência ou não dos adultos em 
casa, o consumo de álcool nas escolas é 
um cancro que tende a se agravar a cada 
ano lectivo e os métodos de tratamento e 
prevenção deste cancro têm se mostrado 
não eficazes.

Mas hoje eu venho falar de uma situação 
que me deixa muitíssimo indigna que são 
as publicidades e marketing de bebidas 
alcoólicas em todas plataformas e cantos 
de Moçambique, nos médias tradicionais 
(televisão, rádio, jornais, revistas) em ho-
rário nobre passam spots publicitários so-
bre as 1001 marcas de cervejas e bebidas 
espirituosas que existem no mercado, os 
outdoors nas principais avenidas, nos pré-

dios, desenhos nas barracas, lanchonetes 
estão por todos os lados até nas regiões 
mais recônditas que podes nem imaginar, 
nas redes sociais (Instagram, Facebook, 
etc);

O que me deixa totalmente revoltada 
é o facto de para essas publicidades quer 
nos médias tradicionais e redes sociais 
contratam músicos e os ditos digitais in-
fluencers que me atrevo a afirmar que a 
maioria dos seus seguidores são indiví-
duos abaixo dos 18 anos que por verem 
os seus "ídolos" a fazerem essas publici-
dades, todos lindos, alegres, divertindo-se 
crêem que não existe nada de errado em 
consumir álcool, ou seja, tornam o con-
sumo de álcool inofensivo e isso tudo têm 
mais "peso", mais atenção do público em 
detrimento das poucas quase nenhuma 
publicidade consciencializando aos jovens 
a não beberem e conduzirem, a beberem 
com moderação e acima de tudo a sim-
plesmente não beberem.

A cada ano surgem mais fábricas de be-
bidas alcoólicas que disputam entre elas 
para angariarem consumidores investin-
do na publicidade e marketing de forma 
pesada e dá impressão que o governo está 
pouco se lixando pelos jovens modjeros 
que viraram zumbis de tanto que conso-
mem álcool, pelo luto que é semeado nas 
famílias que vêm seus membros perderem 
a vida pois se fizeram ao volante sob efeito 
de álcool, pelas milhares de pessoas que 
são a cada dia diagnosticadas com depen-
dência alcoólica que se fazem as unidades 
sanitárias e infelizmente não encontram 
um sistema de intervenção eficiente para 
dar resposta a tamanha demanda, pelas 
famílias em que reina violência doméstica 
muitas vezes motivadas pelo consumo ex-
cessivo de álcool, pelas pessoas que desen-

volvem cancro do estômago, cirrose hepá-
tica, gastrite e até demência, pelos bebés 
que nascem com várias anomalias e pa-
tologias causadas pelo consumo do álcool 
durante a gravidez, como também, ado-
lescentes e jovens que são infectados por 
infecções de transmissão sexual incluindo 
o HIV/SIDA pois mantiveram relações 
sexuais desprotegidas uma vez que esta-
vam sob efeito de álcool.

Dependência alcoólica é um problema 
de saúde pública gravíssimo, mas parece 
que estamos tão preocupados pelos im-
postos milionários que essas fábricas de 
bebidas alcoólicas pagam ao estado e não 
com a saúde dos cerca de 30 milhões de 
cidadãos moçambicanos, estamos mais 
preocupados com os festivais e espectá-
culos onde se consome bebidas alcoólicas 
como se de água se tratasse e os promo-
tores dos eventos saem abastados de di-
nheiro do que com os jovens que a saída 
desses espectáculos acidentam e chegam a 
perder a vida.

A verdade é que pelo álcool ser uma 
droga lícita e acessível se pensa que é ino-
fensiva, não traz problema algum e é até 
um distrator social importante alguns se 
atrevem a associar o consumo de certas 
bebidas alcoólicas ao alto nível de inte-
lectualidade e elitização mas a verdade é 
que o álcool é a porta de entrada para o 
vício em drogas mais pesadas, ninguém 
começa a consumir álcool com a inten-
ção de se tornar um dependente e a ex-
periência mostra que há um limite ténue 
entre beber socialmente e se embriagar 
chegando a dependência.

Que possamos reflectir mais nas con-
sequências do consumo do álcool e ac-
ções concretas para travar este vulcão 
em erupção.

Assinaturas 
Mensal Semestral Anual

Instituições/Função Pública 1700.000MT 10.000MT 20.000MT

Embaixadas e Fora do País 100 USD 550 USD 950 USD

CULTOS&LIVRES


