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“Dhlakama está abandonado”

Operação “pesca responsável” apreende dezenas de redes impróprias 
Cerca de sete mil estacas e 1 800 troncos de mangal, bem como a apreensão de dezenas de redes 

impróprias para pesca marcaram a primeira fase de operação “pesca responsável” que terminou com a 
detenção de oito pessoas, na Beira. 

A cidade de Maputo aco-
lheu, semana finda em Ma-
puto, a “Conferência Inter-
nacional sobre Organização e 
Gestão da Justiça Criminal”, 
um encontro que teve como 
objectivo reflectir sobre a or-
ganização e gestão do sistema 
judicial e judiciário moçambi-
cano. 

Durante a conferência, que 
contou com a participação de 
juízes e procuradores de Mo-
çambique, Portugal, Brasil e 
Itália, foram discutidos temas 
como a reforma da justiça e 
administração judiciária, in-
vestigação criminal, ética e in-
tegridade dos profissionais fo-
renses e estatuto das profissões 
jurídicas e judiciárias. 

Intervindo na cerimónia de 
abertura, a Procuradora-Geral 
Adjunta, Ana Maria Gemo, 
referiu que o encontro enqua-
dra-se no âmbito do melhora-
mento da capacidade e integri-
dade das instituições jurídicas 
e judiciárias moçambicanas.

Para Ana Maria Gemo, “os 
temas debatidos afiguram-se 
pertinentes na medida em que, 
neste momento, as instituições 
jurídicas e judiciárias moçam-
bicanas têm como desafios o 
combate à criminalidade com-
plexa, que inclui o crime orga-
nizado, o transnacional, o de 
cariz económico-financeiro, a 
corrupção e o tráfico de estu-
pefacientes”.

Por seu turno, o presidente 
da Associação Moçambicana 
de Juízes (AMJ), Carlos Mon-
dlane, considerou que a confe-
rência permitiu aos operadores 
jurídicos da área criminal ad-
quirirem ferramentas actuais 
sobre a evolução do fenómeno 
criminal no mundo. 

“O que pretendemos é mu-
nir os juristas moçambicanos, 
com destaque para os operado-
res forenses, de conhecimentos 
ligados à investigação crimi-
nal, que hoje é feita de forma 
científica. Por isso convidámos 
pessoas com créditos firmados 
na vertente forense para parti-
lhar a sua experiência”, expli-
cou Carlos Mondlane.

Operadores jurídicos 
adquirirem ferramentas sobre 
a evolução do fenómeno 
criminal no mundo

Numa altura em que o 
Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, e o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, parecem 
ter deixado para trás as 
diferenças para encontrar 
uma saída para a crise 
política, o veterano da luta 
de libertação Nacional e 
voz autorizada da Frelimo, 
Sérgio Vieira, prefere remar 
contra a maré e considera 
que “Dhlakama está aban-
donado”.

Nelson Mucandze

À margem da sala 
que  aco lh ia  o 
XI Congresso da 
Frelimo, ao som 
do discurso que 

destacava a descentralização 
como o Calcanhar de Aquiles 
para uma plena estabilidade 
política, Sérgio Vieira des-
crevia à nossa reportagem a 
abertura de Renamo, como 
demonstração de abandono 
do seu líder. 
“Afonso  Dhlakama e s tá 
abandonado, você não pode 
sair matar e esperar ser 
aplaudido. Está abandona-
do pelos seus próprios mem-
bros”, disse o veterano da 
luta contra o colonialismo 

português quando convida-
do a se pronunciar sobre os 
avanços na busca de estabili-
dade política no País.
Vieira, que conversava com 
o nosso jornal minutos de-
pois do discurso inaugural 
do presidente da Frelimo no 
decurso do XI Congresso, fez 
questão de lembrar os velhos 
pecados de Dhlakama e as 
perfeições de Nyusi: “Lembra 
que no encontre que Dhlaka-
ma teve com Nyusi na cidade 
de Maputo, teve a delicadeza 
de fazer esperar o Presiden-
te 20 minutos?”, questionou, 
classificando que o “compor-
tamento do líder da Renamo 
foi de mal criado e o compor-
tamento de Nyusi foi de pa-
ciência”.
Ademais, o veterano de guer-
ra sustenta suas observações, 
destacando que 
o l íder da Re-
namo “quer go-
vernar a força”, 
apesar de várias 
correntes da so-
c iedade terem 
responsabilizado 
ambas forças de 
tudo fazer para 
chegar ao pódio.
A razão princi-
pal da crise po-
lítica em Moçambique tem-se 
centrado na descentralização, 
um assunto que nos últimos 
dois anos foi colocada a mesa 
de diálogo pela Renamo, mas 
só, recentemente, foi reco-
nhecido pelo Executivo e no 

recente XI Congresso da Fre-
limo, partido que sustenta o 
governo, Nyusi, na qualidade 
do líder da organização polí-
tica, reconheceu que “um dos 
assuntos cruciais da nossa 
jovem democracia tem a ver 
com a descentralização”.
É um assunto que por anos 
dividiu as delegações da Fre-
limo e do principal partido 
da oposição, Renamo, em 
sede de negociações observa-
das e mediadas por represen-
tantes da comunidade inter-
nacional.
 “O processo de descentrali-
zação constitui um dos me-
canismos indispensáveis para 
a materialização da nossa 
política de concertar o nosso 
Estado de direito e de justiça 
social. Não deve existir con-
flito entre descentralização 

e preservação 
da nossa maior 
conquista, que 
é a unidade na-
cional”, disse 
Nyus i ,  numa 
c l a r a  f o r m a 
de preparar as 
mudanças que 
se vislumbram 
do entendimen-
to que tem tido 
com o líder da 

Renamo. Deixando claro que 
uma governação mais eficiente 
e acertada em Moçambique, 
necessita de suporte de uma 
descentralização pon¬derada e 
responsável.
“Tal como os nossos comba-

tentes fizeram no passado, de-
vemos estar preparados para 
as mudanças no nosso seio e 
continuar a assumir a lideran-
ça nas transformações que se 
impõem no seculo XXI”, dis-
cursou aos camaradas, num 
painel com Alberto Chipande, 
histórico do movimento liber-
tador.
A existência de uma Frelimo 
que se opõe aos métodos de 
Governação de Nyusi é uma 
realidade, pelo menos na Fre-
limo que conhecíamos antes da 
nova direcção eleita no último 
do Congresso.
No segundo dia do Congresso, 
Nyusi deu a conhecer que não 
anunciou seu encontro com 
Dhlakama em Gorongosa por 
recear que os seus camaradas 
lhe impedissem de prosseguir 
viagem. Aliás, até as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), 
quando souberam da sua in-
tenção, também não concorda-
ram, mas sendo Comandante-
-Chefe das FDS teve que agir.
Este não foi nenhum acto ex-
traordinário, como ele mesmo 
disse, foi como Presidente da 
República de Moçambique 
e Gorongosa faz parte deste 
território. “Eu não sou Presi-
dente de Maputo, mas sim de 
todo o País”, sublinhou Nyusi, 
acrescentando que o encontro 
com “o meu irmão Dhlakama 
correu bem, tanto que dá pre-
visão de 45 minutos, conforme 
havíamos combinado, a con-
versa acabou por durar duas 
horas”.

“Afonso Dhlakama 
está abando-
nado; você não 
pode sair matar 
e esperar ser 
aplaudido. Está 
abandonado pe-
los seus próprios 
membros”.

Afonso DhlakamaSérgio Vieira



Nesta quarta-feira, 04 de 
Outubro, Moçambique 
celebra 25 anos de assina-
tura de Acordo Geral da 
Paz (AGP) assinado entre 
o Governo e a Renamo,  
em Roma, Itália. O enten-
dimento aprovado pela Lei 
n.º 13/92 de 14 de Outubro 
garante a execução do 
acordo entre as partes 
envolvidas, o fim do con-
flito que durou 16 anos 
e o estabelecimento de 
uma democracia multipar-
tidária em Moçambique. 
Nesta edição, o MAGAZINE 
lembra os momentos que 
questionaram a eficácia 
deste instrumento.

Nelson Mucandze

Nestes longos 25 
anos, do acordo 
assinado entre 
Joaquim Chis-
sano e Afonso 

Dhlakama, viveu-se horrores 
que colocaram em causa a va-
lidade do AGP. Assistiu-se o 
surgimento de novos conflitos 
que resultaram, segundo as 
parte beligerantes, de não ob-
servância dos seus protocolos, 
o que veio terminar com assi-
naturas de novos acordos.
O recrudescimento das viola-
ções deste acordo advogou no 
executivo de Armando Gue-
buza, quando no troco do rio 
save para Muxúnguè transfor-
mou-se num corredor de morte 
para civis e militares, escolas 

foram fechadas nas províncias 
do centro do País devido ao 
conflito entre as forças gover-
namentais e a Renamo.
Guebuza, no seu último man-
dato, em reconhecimento da 
necessidade de estabilidade 
política assinou com Dhlaka-
ma, a 5 de Setembro de 2014, 
um novo acordo de Declaração 
de Cessação das Hostilidades 
Militares, o Memorando de 
Entendimento, Mecanismos de 
Garantia de Implementação do 
Acordo de Cessação das Hosti-
lidades, bem como os Termos 
de Referência da Missão de 
Observadores Militares Inter-
nacionais. São documentos que 
determinavam o fim da tensão 
político-militar vigente no País 
durante dois anos.
Diplomatas estrangeiros e na-
cionais e jornalista lotaram a 
imponente sala da Presidência 
para testemunharem as decla-
rações de ambas as partes que 
aliviaram a apreensão de mi-
lhões de moçambicanos.
Não foi somente o acordo que 
tornou o momento único, a 
presença de Dhlakama era his-
tórica para citadinos de Ma-
puto, pois passavam cerca de 
cinco anos após a sua última 
estada na capital.
Este acordo devia ter sido o 
culminar de um processo longo, 
onde esteve empenhado uma 
equipa do diálogo mediado pe-
las personalidades nacionais e 
comunidade internacional, é o 
que se esperava, mas não foi o 
que aconteceu.
O único ganho foi apenas a 
participação do líder da Rena-
mo nas eleições que se seguiam 
um mês depois, em 15 de Ou-
tubro do mesmo ano. Mas os 
seus resultados não foram acei-
tes pelo seu partido, o que veio 

causar novos alarmes militares 
com acusações de roubo de vo-
tos, a essência de instabilidade 
política em Moçambique.
No dia 9 de Fevereiro de 2015, 
vinte e um dias depois de Fi-
lipe Nyusi tomar posse como 
Presidente da República, Ma-
puto acolhia o novo encontro 
com o recém eleito Chefe de 
Estado e Dhlakama.
Foi nesse encontro onde o pre-
sidente da Renamo reclamou 
a falta de implementação do 
acordo de Cessão de Hostili-
dades e reconheceu o facto de 
as duas partes necessitarem de 
fazer consultas de modo a me-
lhorar aflorarem as questões a 
serem levantadas no próximo 
encontro que previa-se que fos-
se para breve. Mas não chegou 
a acontecer, o encontro que se 
seguiu não foi “mais breve” e 
nem foi em Maputo. 
À margem destes encontro, a 
nível mais alto, decorria o diá-

logo pelas equipas constituídas 
por representantes da Renamo 
e do Governo. Em Março de 
2016, Nyusi nomeava a nova 
equipa do diálogo que nem du-
rou um ano, veio a ser remode-
lada por uma outra que não dá 
mais a cara.
O último gesto histórico de 
Nyusi para se chegar a um en-
tendimento entre o seu Exe-
cutivo e Renamo foi a sua 
deslocação para as serra da 
Gorongosa. O encontro, que 
terminou com uma promessa 
de um novo acordo para breve, 
entre as duas partes, mereceu 
aplausos até pela comunidade 
internacional e renovou as es-
peranças de que é possível sim 
Moçambique ter uma estabili-
dade política.
Nesse diálogo, a sociedade civil 
representada, por diversas or-
ganizações activas em Moçam-
bique, manifestou a sua inten-
ção de participar no processo 
para busca da paz, pois este 
não seja um diálogo bipolariza-
do, mas nem o Governo e nem 
a Renamo cederam.
Mas de todos estes acordos, 
destaque vai sempre para o 
AGP, cuja sentise é composta 
por sete protocolos, nomeada-
mente um comunicado conjun-
to de 10 de Julho de 1990; o 
acordo de 1 de Dezembro do 
mesmo ano; a Declaração do 
Governo de Moçambique e da 
Renamo sobre os princípios 
orientadores da ajuda humani-
tária, assinada em Roma, a 16 
de Julho de 1992; bem como a 
Declaração Conjunta, também 
assinada em Roma, em Agosto 
de 1992.
Para a sua implementação, as 
partes acordaram, em Roma, 
Itália, na criação de várias ins-
tituições entre elas a Comis-
são de Supervisão e Controlo 

do Cumprimento do mesmo; 
a Comissão Conjunta de For-
mação das Forças Armadas; 
a Comissão do Cessar-fogo; a 
Comissão Nacional de Informa-
ção (supervisora das actuações 
do SISE); a Comissão Nacional 
dos Assuntos Policiais (fiscali-
zadora da actuação da PRM); 
bem como a Comissão de Rein-
tegração.
O AGP foi e continua a ser 
implementado através de leis 
específicas sobre as matérias 
acordadas, desde que estas não 
contrariarem os acordos.
Num dos protocolos, as duas 
partes comprometeram-se a fa-
zer de tudo para alcançar a paz 
através do calar das armas e da 
não adopção ou aplicação de 
leis ou medidas que contrariem 
o acordo.
Num outro protocolo, o Go-
verno e a Renamo acordaram 
os critérios para a formação e 
reconhecimento dos partidos 
políticos no País. Na verdade, 
estes constituíram uma das 
grandes exigências da Rena-
mo que defendia uma demo-
cracia multipartidária, com 
liberdade para difundir, sem 
interferências, as suas ideolo-
gias.
Assim, a alínea e) do núme-
ro 3 do protocolo II refere 
que nenhum cidadão pode ser 
perseguido ou discriminado 
em razão da sua filiação par-
tidária ou das suas convicções 
políticas.
No capítulo dos deveres, o 
acordo estipula não só que os 
partidos não devem pôr em 
causa a integridade territorial 
e a unidade nacional, assim 
como determina a obrigato-
riedade de estes submeterem 
e publicar, anualmente, os ba-
lanços de contas bem como a 
proveniência dos seus fundos.
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Momento da assinatura do acordo de 5 de Setembro de 2014 entre Guebuza e Dhlakama

Uma das comissões constituidas para trazer paz difinitiva

25 anos do AGP: um percurso 
que experimenta sobressaltos...
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Moçambique registou cerca de 
4.350 casos de violência contra 
crianças só no primeiro semestre 
do presente ano, índice conside-
rado ‘bastante assustador’ pelas 
organizações que trabalham na 
preservação dos direitos das crian-
ças,.

Do universo de casos registados, 
3.073 são civis, 664 criminais e os 
restantes outros casos.

De acordo com AIM, os dados 
foram revelados, na semana pas-
sada, pelo Coordenador de Fé e 
Desenvolvimento na Visão Mun-
dial, o reverendo Mugunhe.

Magunhe falava à imprensa na 
qualidade de porta-voz do seminá-
rio sobre protecção das crianças, 
que terminou na última sexta-
-feira, na cidade de Maputo, cuja 
discussão envolve Confissões Reli-
giosas de nível nacional.

Estes dados revelam a gravi-
dade da violação dos direitos das 
crianças no país, o que igualmente 
explica a razão de Moçambique 
estar entre os dez piores países a 
nível mundial no que diz respeito 
à protecção das crianças.

Esta não é uma posição que nos 
deixa confortáveis, como um país. 
Precisamos de agir. E estas acções 
devem ser levadas a cabo por to-
dos os membros da sociedade, a 
todos os níveis, disse a fonte.

Algumas das piores formas de 
violação dos direitos das crianças 
apontadas como grande desafio 
em Moçambique são os casamen-
tos prematuros e são as que levam 
o país a constar da lista negra a 
nível global.

Este fenómeno preocupa não 
só as autoridades governamentais 
nacionais, mas também diversas 
organizações não-governamentais 
e outras da sociedade civil, como 
são os casos das Confissões Re-
ligiosas e a Visão Mundial, que 
procuram encontrar soluções para 
mitigar e reduzir o impacto causa-
do por actos praticados contras as 
crianças.

Refira-se que a ideia de en-
volver os líderes religiosos como 
guardiões dos direitos das crianças 
surge verificado que estes têm um 
papel fundamental na sociedade, 
pois são vistos como agentes so-
cializadores com poder de influen-
ciar as comunidades. 

Moçambique está entre 
os 10 piores países a 
nível mundial na esfera de 
protecção das crianças

Guebuza proclamado presidente honorário da Frelimo 
Na sua primeira sessão, o Comité Central (CC), para além de eleição dos principais órgãos sociais 

dos partido, proclamou Armando Guebuza como presidente honorário, passando esta formação 
política no poder a contar com dois presidentes honorários.

Família  Chipande mete quatro 
membros no Comité Central
Numa eleição  bastante 
tensa, onde quedaram 
grandes nomes que ambi-
cionavam o pódio, entre 
eles, Oswaldo Petersburgo 
e o famoso empresário de 
jovens, Faizal António, o 
general Alberto Chipande 
conseguiu chamar atenção 
ao entrar com mais três 
membros da família para 
o Comité Central (CC) 
da Frelimo. Chipande, que 
entrou com dois filhos e 
nora, não está só.  Há mais 
membros que, por coinci-
dência ou não, entraram 
com seus familiares, tal é 
o caso de Graça e Samora 
Machel Jr e Margarida e a 
filha Anchia Talapa.

Nelson Mucandze

A nova composi -
ção do Comité 
Central, na qual 
fazem parte 195 
membros e 18 su-

plementes, foi montada depois 
da disputa para se ocupar os 
61 lugares que foram preenchi-
dos no escrutínio que decorreu 
na tarde de  Sábado.
Até a manhã do Domingo, 
último dia do XI Congresso, 
decorria a contagem dos vo-
tos num clima agitado, mas 
com pouco espaço para ma-
nobras dilatórias nas mais de 
dez cabines disponíveis para 
agilizar o processo. 
Porém, o grande controle do 
Secretariado, que fiscalizava 
as urnas, não impediu os ca-
maradas com algum poder fi-
nanceiro de influenciar o pro-
cesso, através da compra de 
mentes, facto, aliás, antes de-
nunciado por Graça Machel.
E assistiu-se votantes co-
piando os boletins de voto 
dos seus pares e outros que 
re¬tiravam vagarosamente 
as suas cábulas que estavam 
escondidas no meio de lenci-
nhos higiénicos.
Ao fim da votação, no iní-
cio da tarde, o presidente do 
Partido, Filipe Nyusi, vali-
dava o processo e anunciava 
o novo elenco que compõe o 

CC. Destacaram-se, como 
novos, as f iguras de Car-
los Agostinho do Rosário 
(Primeiro-ministro), Basílio 
Monteiro, Cidália Chaúque, 
Emí l ia  Moiane ,  Eduardo 
Mussanhane, Agostinho Mon-
dlane, Eusébio Lambo, Al-
berto Chipande Júnior, Do-
miniki Piri e Anchia Talapa.
Mas resistia a atenção pela 
curiosidade despertada pelos 
membros que conseguiram 
entrar com seus familiares, 
tal é o caso de Alberto Chi-
pande, o  general do primeiro 
tiro, que entrou no CC com 
sua nora, Catarina Dimande 
e seus dois filhos, nomeada-
mente  Namoto Chipande  e 
Alberto Chipande, este últi-
mo, pela lista de renovação 
de jovens homens.
Mas o general, que entrou 
pela lista da continuidade, 
não esta só. No novo Comité 
Central da Frelimo há mais 
casos de membros da mesma 
família, tal é o caso de Gra-
ça Machel e Samora Machel 
Jr, assim como de Margarida 
Talapa e a filha Anchia, fi-
cando de fora e como suplen-
te o genro Manuel Formiga.

Por outro lado, viu-se que a 
maioria dos membros do CC, 
órgão máximo da Frelimo 
que define os ajustamentos 
necessários à correcta e efi-
caz actuação do partido nos 
diversos domínios, que vinha 
da anterior composição, con-
seguiu eleger-se.
Neste grupo, constam nomes 
de Marcelino dos Santos, Fe-
liciano Gundana, Verónica 
Macamo, Margarida Talapa, 
Carmelita Namashulua, Eli-
seu Machava, Eduardo Mu-
lémbwè, Raimundo Pachi-
nuapa, Eneas Comiche, Aires 
Ali, Samora Machel Júnior, 
Edson Macuácua, Manuel 
Tomé, Tomás Salomão, entre 
outros.
Como era de esperar, ape-
sar de todo esforço, houve 
nomes de destaque que não 
conseguiram eleger-se ou en-
trar pela primeira-vez, prin-
cipalmente na juventude da 
Frelimo. Tal é o exemplo de  
Owslado Petersburg,  actual 
vice-ministro de Trabalho, 
Manuel Formiga, presidente 
Conselho Nacional da Juven-
tude (CNJ), Cadmiel  Mu-
temba, Henrique Mandava e 
Faizal António.Catarina Dimande, nora de Alberto Chipande

Alberto Chipande
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Manuel Tomé e Tomaz Salomão 
regressam à Comissão Política 

Caiu no último domingo 
(01 de Outubro) o pano do 
11° Congresso da Frelimo, 
o primeiro dirigido por 
Filipe Nyusi. Se a injecção 
de sangue novo era previ-
sível, a saída de antigos 
colossos era também 
inevitável. Manuel Tome, 
Tomaz Salomão e Aires 
Ali são alguns dos nomes 
que regressam à Comissão 
Política, enquanto Cadmiel 
Muthemba, Alberto Vaqui-
na, Lucília Hama e José 
Pacheco estão de saída.

Abanês Ndanda

O órgão que cons-
titui a nova Co-
missão Política 
se compõe por 17 
elementos, sete 

novos ingressados e 10 da con-
tinuidade.
Os novos na Comissão Política 
são; o antigo Secretário-Geral 
do partido, Manuel Tomé, 
o actual Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário, 
o antigo Primeiro-Ministro, 

Aires Ali, o economista e anti-
go Secretário-Geral da SADC, 
Tomaz Salomão, o ministro do 
Interior, Jaime Basílio Mon-

teiro, a vice-ministra dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coope-
ração, Nyeleti Mondlane, e a 
deputada Ana Rita Sithole.
Os sete novos membros de-
verão se juntar aos 10 que se 
mantêm no órgão, nomeada-

mente o veterano da Luta de 
Libertação Nacional e autor 
do primeiro tiro, Alberto Chi-
pande, o deputado e antigo 
edil de Maputo, Eneas Co-
miche, o antigo presidente 
da Assembleia da República 
(AR), Eduardo Mulémbwè, 
o colosso do movimento da 
vanguarda pela libertação, 
Raimundo Pachinuapa, Sér-
gio Pantie, o antigo Secretá-
rio-Geral do Partido, Filipe 
Paúnde,  a presidente da As-
sembleia da República, Ve-
rónica Macamo,  a chefe da 
Bancada da Frelimo na AR, 
Margarida Talapa,  a minis-
tra da Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Conceita Sor-
tane, e Alcinda Abreu.

Cinco membros da 
antiga Comissão Política não 
conseguiram se manter. Trata-
-se de Cadmiel Muthemba,  
antigo ministro das Obras Pú-
blicas e Habitação, José Pa-
checo, ministro da Agricultura 
e Segurança Alimentar, Alber-
to Vaquina,  antigo Primeiro-
-Ministro, e a antiga Gover-
nadora da Cidade de Maputo, 
Lucília Hama.
Na verdade, a actual Comis-
são Política, eleita no último 
Domingo, marca uma nova 
era, tendo passado dos iniciais 
15 membros para a actual 
composição de 17 membros.
Fazem parte ainda da Co-
missão Política por inerência 
de funções, o Presidente do 
partido, Filipe Nyusi,  o novo 
Secretário-Geral, Roque Silva,  
e o Secretário do Comité de 
Verificação, Raimundo Diom-
ba, totalizando assim 19 mem-
bros.
Cadmiel Muthemba não tinha 

Roque Silva substitui 
Machava como SG da Frelimo

O vice-ministro da Adminis-
tração Estatal e Função Pú-
blica, Roque Silva, foi,  na 
primeira sessão do Comité 
Central da Frelimo, eleito 
novo Secretário-geral (SG) do 
Partido.
Silva foi proposto pela Co-
missão Política sem oposição, 
como candidato único, e aca-

bou por ser eleito com 188, 
dos 195 votos do Comité Cen-
tral, havendo sete em branco.
O novo Secretário-geral da 
Frelimo, tido como discreto 
mas trabalhador, substitui Eli-
seu Machava que, aliás, evitou 
se candidatar à Comissão Po-
lítica para deixar o SG mais à 
vontade.

como se recandidatar a vaga 
na CP, uma vez que não foi 
eleito para o CC, o órgão-mãe 

do partido Frelimo. Já Pache-
co, depois de muito tempo na 
Comissão Política, viu-se im-
possibilitado de continuar por 

insuficiência de votos para tal.
Importa referir que dentre os 
novos membros da Comissão 

Política três são membros do 
Governo, sem falar de Conceita 
Sortane, que consegui renovar 
mandato no tão poderoso órgão.

Nyeleti Mondlane

Roque Silva

Raimundo Diomba

Basílio Monteiro

Manuel Tomé Tomaz Salomão
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opinião

Se persegues alguém que 
corre mais do que tú, e 
s egues  o  caminho  que 
ele tomou, estás a correr 
atrás do prejuízo.
O desenvolvimento de 

alguns países ditos do ter-
ceiro mundo, incluindo 
Moçambique, parece ten-
tar tomar como direcção 
aquela que foi seguida pe-
los  países desenvolvidos, 
seguindo até as suas pega-
das, mas com resultados 
que parece cada vez mais 
frustrantes. 
Quando no século XIX o 

carvão mineral, como fon-
te de energia, impulsionou 
a revolução industrial na 
Europa, os Moçambicanos 
conheciam somente o car-
vão da lenha.
 Quando no seculo XXI 

Moçambique descobre que 
tem carvão mineral de 
alta qualidade, o mundo 
está a substituir o este 
por petróleo e gás. Em 
2010, o carvão mineral 
proporcionou somente ¼ 
das necessidades de ener-
gia, quando nos meados 
do século XIX era a fonte 
de energia principal. As 
projecções  dizem que da-
qui a 30 anos o carvão vai 
contribuir com menos de 
1/3 na produção de ener-
gia. 
Quando nos anos da re-

volução industrial na Eu-
ropa se estabeleceu a in-
dústria têxtil com base na 
fibra de algodão, Moçam-
bique conhecia essa cultu-
ra como símbolo de opres-
são e fonte de pobreza.
 Hoje ,  que o  a lgodão 

nos pode ajudar, o mun-
do está à procura de fi-
bras alternativas. Quan-
do nos anos 30 do século 
passado, se fez a chamada 
revolução verde na agri-
cultura com uso de ferti-
lizantes e sementes melho-
radas, os Moçambicanos 
mal sabiam da existência 
de adubos e de melhora-
mentos genéticos. 
Hoje ,  quando o nosso 

Pais pode sonhar com a 
produção de ferti l izan-
tes, o mundo está à bus-
ca de produtos orgânicos 
agrícolas que não usam 
fertilizantes nem pestici-
das químicos. Parece que 
estamos a pedalar no ca-
minho errado, procurando 
fazer das tecnologias do 
passado dos outros, nos-
sas tecnologias de futuro. 
Parece que andamos atrás 
do prejuízo. Hoje anda-
mos excitados com o pe-
tróleo e com o gás. 
Formulamos politicas e 

ordenamentos jurídicos à 
volta desses recursos e até 
brigamos entre nós por 
acesso a eles. Não estare-
mos uma vez mais a cor-
rer atrás do prejuízo? 
 O mundo está coberto 

de iniciativas que mos-
tram que cedo o petróleo 
e o gás vão valer menos 
na produção de energia. 
É a época das energias 
alternativas. A Google e 
outros estão a trabalhar 
a grande velocidade para 
trazer  automóveis  que 
não usam mais derivados 
de petróleo. Já vimos um 
avião que deu a volta ao 
mundo usando energ ia 
solar. As turbinas para 
energia eólica estão a fi-
car mais eficientes.
 A investigação em bio-

combustíveis se massifi-
cou. Não admira que em 
menos de 30 anos, o valor 

de gás e petróleo seja bas-
tante reduzido. Um artigo 
publicado recentemente 
por Kenneth Chang (Fe-
vereiro 17, 2004)  dá con-
ta de descoberta de cris-
tais “Framework No. 177” 
(MOF-177) que podem 
conter  h idrogén io  que 
pode jogar papel impor-
tante na substituição do 
petróleo, gás e carvão. 
Em Abril de 2017, um 

tal Kent Moors iniciou 
uma campanha de venda 
de acções numa empre-
sa que está a desenvolver 
uma nova fonte de ener-
gia chamada OBL que é 
mil vezes mais poderosa 
do que a gasolina. Com 
maior ou menor exagero, 
fica patente que há um 
grande movimento para 
encontrar fontes de ener-
gia que substituam as tra-
dicionalmente conhecidas. 
E com certeza que os 

grandes investidores in-
ternacionais que estão em 
Palma sabem disto e par-
ticipam na busca dessas 
soluções. 
É natura l  pensar  que 

essas empresas contam 
com esses factos e con-
dicionam os seus inves-
t imentos em Moçambi-
que a este contexto. Se 
não tomarmos em conta 
o nosso contexto, a ten-
dência mundial e as nos-
sas verdadeiras vantagens 
comparativas, não atingi-
remos os modelos de de-
senvolvimento que segui-
mos com base na história 
e percurso de outros. 
A China, Vietnam, Ma-

lásia, Singapura e outros, 
mostram que o  pensa-
mento nacional que con-
duz a um desenvolvimen-
to que conta mais com 
forcas endógenas do que 
exógenas traz resultados 
mais palpáveis. 
A China, entre 1978 e 

2006 cresceu em média 
9% sem se encostar de-
masiado a nenhum mo-
delo. Num espaço tem-
poral de cerca de 30 anos 
a China fez uma redução 
dramática da pobreza, 
t irando desta condição 
26% da sua população. 
Embora os economistas 

c láss i cos  e  neo l ibera i s 
discordem das razões do 
“milagre” Chinês, há três 
coisas que os diferenciam 
de nós,  nomeadamente 
visão interna de longo 
termo que não muda mui-
to com a mudança das 
lideranças, exercício ple-
no da soberania, contex-
to cultural, educação dos 
seus cidadãos, muito tra-
balho e disciplina. Isto, 
em outra escala se repli-
ca no Vietnam, Malásia e 
Singapura. 
O potencial de Mocam-

bique em recursos  na-
turais não pode ser su-
bestimado, mas deve ser 
orientado para um desen-
volvimento que se baseie 
nas necessidades reais dos 
moçambicanos para hoje 
e amanhã. 
Como diz o Professor 

Joseph E. Stiglitz, premio 
nobel de 2001, “o desen-
volvimento é para trans-
formar a vida das pesso-
as” onde os modelos dos 
outros podem servir como 
exemplos e não metas ou 
objectivos. 

Muzamani  
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Entre altos e baixos
 e a caravana que passa...!

Açucena, a Macua

jossiasgira@gmail.com

O tão esperado e mediático XI 
Congresso da Frelimo terminou 
na madrugada desta segunda-feira, 
depois de uma maratona eleitoral 
que promoveu quadros e deixou 
cair outros.
Teve muitos momentos altos o 
Congresso dirigido pela primeira 
vez pelo Presidente Filipe Nyusi. 
Desde logo um primeiro momento 
alto que foi o seu brilhante e pro-
missor discurso, um momento alto 
que foi a sua eleição por quase una-
nimidade (quase 100% de votos), 
apesar de uns cinco normalíssimos 
votos nulos.
A eleição dos órgãos sociais do 
partido foi outro momento alto, 
não só pelo facto de este acto 
ter sido esperado com inusitada 
expectativa como também pelos 
seus resultados que se pode dizer 
se situam no razoável.
Foi razoável, em nosso entender, 
a nova composição do Comité 
Central. Cabem todas as difíceis e 
sensíveis tendências do partidão. 
Se alinharmos na perspectiva com 
a qual aliás nem estamos de acordo 
de alas coladas aos líderes máximos 
do partido, podemos ver que estão 
todos metidos naquele órgão.
Desde alas que serviram o Presi-
dente Samora Machel aos quadros 
que foram protagonistas no man-
dato do Presidente Chissano até  
aos que carregaram pastas sob a 
liderança de Armando Guebuza, 

temos um Comité Central que 
acomoda todas as sensibilidades. 
O mesmo ideal está neste órgão... 
Marcelino dos Santos, Alberto 
Chipande, Raimundo Pachinua-
pa, Feliciano Gundana e outros 
combatentes representam e muito 
bem a tal geração dos libertadores, 
num órgão que do lado do género, 
conta com Graça Machel, Marina 
Pachinuana, Verónica Macamo, 
Luísa Digo, Margarida Talapa e 
outras camaradas, digamos assim 
das antigas. 
Camaradas temperados, não vete-
ranos da luta, mas já com tarimba 
como Tomás Salomão, Edson 
Macuácua, Manuel Tomé, Sérgio 
Pantie, Nyeleti Mondlane, Carme-
lita Namashulua, Esperança Bias, 
Cidália Chaúque, Samora Machel 
Júnior, António Niquice, Celso 
Correia e tantos outros eleitos pelas 
províncias juntam-se a novíssimos 
no órgão como Bruno Morgado, 
Anchia Talapa, Namoto Chipan-
de, Salimo Vala, Milton Valente, 
Licínio Mauaie e outros.
Em nossa modesta opinião, estão 
lá todos os grupos, todas as sensi-
bilidades e podem, se quiserem, 
trabalhar em paz e em desenvol-
vimento, para um partido forte e 
para um País pujante e promissor 
como é Moçambique.
Não podiam entrar todos os perto 
de dois mil delegados com direito a 
voto ao Comité Central, razão pela 

qual uns nomes sonantes caíram 
fora por várias razões que não são 
aqui chamadas. Aiuba Cuereneia, 
Cadmiel Mutemba, Lucas Chome-
ra, Osvaldo Petersburgo, Basílio 
Muhate, Isau Menezes, Tobias Dai, 
são apenas alguns nomes que nos 
ocorrem, no meio de tantos que a 
renovação não bafeou.
A nível da Comissão Política, a 
surpresa talvez esteja no facto de 
a fasquia alimentada pela juven-
tude para o assalto ao órgão não 
ter sido concretizada. No entanto, 
não são tão velhos os que lá estão 
a dominar o cenário. Há um ou 
dois anciãos, mas a maioria dos 
membros da CP são mesmo da 
idade de transição, a faixa etária 
que recebe o poder dos libertado-
res, faz a sua gestão (espera-se que 
seja tranquila) e faz a ponte entre 
os jovens e os velhos. Na faixa entre 
os 50 e os 60 anos, a maioria dos 
membros da CP da Frelimo é de 
gente madura, experiente e já sem 
motivos para se atrapalharem seja 
com o que for. Por nós, tudo bem, 
também por aqui.
O Secretário-geral foi total surpre-
sa, mas dizem os que o conhecem 
que ele é sério no trabalho, conhece 
as regras do jogo no partidão e não 
se lhe conhecem grupos ou gru-
pinhos para alianças intriguistas. 
A mancha do Congresso veio 
exactamente com a delegação da 
cidade onde vivemos. Os delegados 

da cidade de Maputo, capitaneados 
por Francisco Mabjaia não saíram 
bem na fotografia deste Congresso, 
com a oferta do famoso tractor 
depois devolvido pelo timoneiro 
do partidão.
E contam os que andam de perto 
nos meandros da Frelimo na ci-
dade que já é uma terceira nódoa 
que Mabjaia recebe na sua relação 
com o líder do batuque. Uma 
primeira nódoa foi quando ele e 
a sua cúpula da cidade de Maputo 
decidiram homenagear Marina 
Pachinuapa no primeiro semestre 
deste ano. Caiu mal junto de Nyusi 
essa homenagem, pois na sua 
opinião manifestada em privado, 
havia mais mulheres a merecer 
tal homenagem do que a veterana 
e bem tratada Marina.
Uma segunda nódoa foi quando 
Mabjaia e os seus decidiram, a re-
velia do dono do nome, atribuir o 
nome de Filipe Nyusi  a tenda que 
recebeu a última sessão do Comité 
Central antes do Congresso, loca-
lizada em Malhanzine. Dizem os 
que andaram por perto que Nyusi 
manifestou o seu desgosto por 
essa envenenada surpresa, dizendo 
que não é aquele o seu estilo de 
andar por aí a ver o seu nome em 
instituições ou edifícios. Apesar 
do protesto, tal nome contínua 
no Malhazine a provocar chacota.
E veio esta nódoa de tractor para 
um Presidente que eventualmente 

o precise, mas que tem algumas 
limitações públicas para o rece-
ber, em função da Lei que juristas 
afectos ao Comité da Cidade de 
Maputo bem dominam.
Deu para servir de lição. Deu 
para se começar a ver quais são os 
gostos do Presidente e o que lhe 
incomoda como dirigente e mesmo 
como pessoa. Ninguém é obrigado 
a nada, salvo a cumprir com a Lei. 
Um bom TPC para a nossa área 
política a todos os níveis.
Mas o Congresso terminou. Ele faz 
parte do passado. Gostamos de ver 
a harmonia entre os camaradas. 
Gostamos de ver dois dinossauros 
da nossa política, verdadeiras ra-
posas sentadas lado a lado, como 
património do partido e da Nação: 
Joaquim Chissano e Armando 
Guebuza.
Os dois já são Presidentes hono-
rários da Frelimo e há espaço nos 
estatutos para que haja mais, desde 
que se espere pelo devido tempo.
Agora há muito trabalho pela 
frente. Já não há desculpas de que 
o Presidente não tem espaço nem 
legitimidade política. Já não há 
argumentos para justificar fracas-
sos. Está tudo limpo. O Congresso 
abriu espaço para Nyusi mostrar 
o que verdadeiramente vale como 
líder político.
Pelo menos a Frelimo faz assim a 
sua democracia. E os outros par-
tidos como fazem? 

editorial

Quando passei por uma Residen-
cial em Tete conheci uma moça 
chamada Açucena. Ela intrigou-me 
pela forma incansável de traba-
lhar e pelo seu profissionalismo. 
Não á fácil apanhar jovens com 
espírito de sacrifício laboral, essa 
é a verdade, mas ainda há. Pedi a 
ela para contar-me a sua estória 
e ela aceitou. Vamos ouvi-la na 
primeira pessoa: “Chamo-me Açu-
cena Raimundo Candieiro, nasci 
em Nampula, a 21 de Janeiro de 
1993. Estudei na Escola Primária 
dos Limoeiros. Na primária nós 
jogávamos à covinha (jogar com 
pedrinhas), saltar à corda, e jogáva-
mos à cheia (jogar a bola e encher 

a garrafa vazia de areia). Tive uma 
boa educação. O ensino Secundá-
rio estudei na Escola Secundária 
de Nampula. Nesta altura, tive 
muitas amizades e nem elas todas 
foram boas para a minha formação 
e assim na 12ª. parei a meio do ano 
porque fiquei grávida. Como o pai 
da criança trabalhava e tinha casa 
própria, eu deixei a escola e fui ficar 
na casa dele. Quando tive o bebé 
foi de cesariana e tive que ficar dois 
meses internada no Hospital com 
algumas complicações. O pai do 
meu filho nessa altura foi trans-
ferido para Angoche e começou 
aos poucos a afastar-se de mim 
e do filho o que não agradou aos 
meus pais. Quando o bebé já tinha 
4 meses os conflitos com o pai da 
criança agudizaram e acabei por  

levar a criança e ir de volta para 
casa dos meus pais. O meu pai era 
da Zambézia e a minha mãe é de 
Nampula. O meu pai era professor 
e a minha mãe era doméstica. Ape-
sar disso eles nunca tiveram confli-
tos culturais. Sempre conseguiam 
se entender. Claro que problemas 
em todas as casas há, mas coisas 
normais. O pai da criança é de 
Nampula. Eu só ajudava os meus 
pais. Eu fazia pequenos negócios 
com a minha mãe. Fazíamos cha-
mussas e maheu e vendíamos na 
rotunda. Isto fizemos durante um 
ano. Em 2015 fui com o meu filho 
para a casa da minha irmã na Beira. 
Fui só com o objectivo de passear 
um pouco e sair do ambiente de 
Nampula por causa das criticas 
de ter ficado grávida e ter ido para 

casa da minha mãe. Da Beira vim 
para Tete porque a situação da 
minha irmã com o meu cunhado 
não era muito boa. Em Tete tenho 
outra irmã. Aqui a minha irmã 
aconselhou-me a ir ficando por cá 
por algum tempo. Então abri com 
ela uma banca para vender artigos 
diversos. Estava a tentar seguir com 
a minha vida em frente. Só que a 
minha irmã não fez boa gestão da 
banca e acabou indo à falência. Eu 
continuei com a ideia de querer 
voltar mas tive uma oportunidade 
de poder trabalhar no Hotel da City 
Garden, na parte do Restaurante, 
como garçonete. O Horário lá era 
muito complicado e muitas vezes 
saia muito tarde e tinha o meu filho 
à minha espera em casa. Assim 
soube através dum primo que havia 

uma vaga numa residencial e achei 
melhor deixar o outro serviço e ir 
trabalhar na Residencial. Neste 
novo trabalho sou um pouco tipo 
polivalente. Trato dos quartos, sir-
vo o pequeno almoço aos clientes, 
e também trato da recepção sempre 
que necessário. Estou a aprender 
novas coisas e assim poderei ter 
mais possibilidades de crescer 
profissionalmente. Próximo ano 
vou tentar ver se posso continuar a 
estudar para terminar a minha 12ª. 
Classe. Eu gostaria de tirar o curso 
de enfermagem, é a minha maior 
ambição. Assim também poderia 
assegurar um futuro melhor ao 
meu filho. É esta a minha estória 
Dra. Isaura.”
Obrigada Açucena pela tua linda 
estória.

Estórias 
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Soluções para uma paz efectiva 
em Moçambique

Gércia Mulungo
O povo precisa saber qual é o es-

tágio actual das negociações para a 
paz, de modo a que o diálogo seja 
inclusivo e participativo. Só com a 
inclusão de outras forças vivas se 
pode buscar soluções para uma paz 
efectiva. 

Lilita Dinis
O diálogo é o elemento para uma 

paz efectiva em Moçambique. Por 
outro lado, é preciso respeitar a 
ideia do outro líder, neste caso da 
Renamo. Embora leve seu tempo, 
acredito que este é o caminho certo 
para uma paz duradoira.  

Francisco Nhampossa

Penso que uma das soluções para 
a paz efectiva em Moçambique é a 
promoção da cidadania, criar mais 
empregos para a camada juvenil, 
mas também que haja maior recon-
ciliação entre os moçambicanos. 

Eugénio Manhiça
Bom, para falar dos elementos neces-

sários para a paz efectiva em Moçambi-
que é preciso saber o que é a paz. Por 
outro lado, precisamos de nos sentirmos 
em paz efectivamente, pois não poder-
mos dizer que há paz só pelo facto de 
sentirmos o calar das armas. O País re-
gistou alguns casos de conflito armado, 
o que nos deixou preocupados, mas fe-
lizmente os sinais são animadores. 
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opinião
Imunidade diplomática: o caso do 

vice-presidente de Angola
Ricardo Sá Fernandes

Observador.pt

No direito internacional há 
cada vez menos espaço para 
imunidades absolutas, as quais 
se devem compatibilizar com 
um quadro que permita uma 
perseguição eficaz a crimes 
como o de corrupção.
Em Fevereiro deste ano, o Mi-
nistério Público acusou o en-
tão vice-presidente de Angola, 
engenheiro Manuel Vicente, 
de crimes de corrupção acti-
va, branqueamento de capitais 
e falsificação de documento, 
uma vez que, em conluio com 
outras pessoas, teria actuado 
com vista a obter, da parte do 
então procurador da Repúbli-
ca Orlando Figueira, despa-
chos favoráveis em inquéritos 
criminais em que estaria a ser 
investigado, contra o recebi-
mento de uma contrapartida 
pecuniária de mais de 700 mil 
euros e ainda de outras vanta-
gens, traduzidas na celebração 
futura de contratos de presta-
ção de serviços a favor deste. 
Seguiu-se a pronúncia dos ar-
guidos e a remessa dos autos 
para julgamento, cujo início 
está previsto para 2018.
Os arguidos gozam da pre-
sunção de inocência e o tema 
deste artigo não é a sua culpa-
bilidade ou inocência em rela-
ção aos factos que lhes são im-
putados, matéria sobre a qual 
não tenho qualquer opinião 
(nem aqui a diria, se a tives-
se). É ainda do domínio públi-
co que existem outros tópicos 
processuais que as defesas têm 
levantado, os quais também 
não são objecto da minha re-
flexão.
O que me leva a vir ao debate 
público tem a ver com o esta-
tuto da imunidade diplomática 
de titulares de altos cargos po-
líticos, neste caso à luz da si-
tuação particular daquele que 
até há dias era o vice-presiden-
te de Angola.
O Governo de Angola terá 
apresentado uma nota verbal 
ao Governo português, em que 
terá suscitado a violação da 
imunidade diplomática do seu 
então vice-presidente, a que o 
Governo português ainda não 
terá respondido. Paralelamen-
te, alguma comunicação social 
tem dado uma grande ênfase a 
esta tese, sobretudo os jornais 
Sol e i, que desde o último 

fim-de-semana sobre ela têm 
feito sucessivas manchetes: 
“Relações com Angola estão 
por um fio”, “Luanda acu-
sa Portugal de violar Lei Pe-
nal Internacional, tratados da 
CPLP e Acordos de Coopera-
ção Bilateral”, “o Sol divulga 
requerimento da defesa que ar-
rasa Ministério Público”, “Go-
verno angolano ameaça rom-
per relações diplomáticas em 
Portugal”, “Executivo de An-
gola enviou nota de repúdio ao 
MNE português, onde promete 
salvaguardar a sua soberania, 
independência nacional e dig-
nidade, em função do contínuo 
acto internacional ilícito prati-
cado pela República Portugue-
sa”, “Tensão aumenta entre 
Portugal e Angola”, “150 mil 
portugueses em risco de terem 
de regressar se houver cor-
tes de relações diplomáticas”, 
“Marcelo preocupado com re-
lações com Angola”.
É manifesta a enorme relevân-
cia deste debate, não só pela 
sua importância para o direi-
to internacional, como pelo 
seu eventual reflexo nas rela-
ções entre Portugal e Angola. 
Foi isso que me levou a pro-
curar ter acesso, o que obtive, 
à acusação, à argumentação 
da defesa e ao principal pare-
cer em que esta se funda (to-
das peças de elevada craveira 
técnica e de grande probidade 
intelectual). Entendi que tinha 
o direito e senti o dever de 
me pronunciar sobre o assun-
to, até porque ele se relaciona 
com a avaliação dos instru-
mentos admissíveis no comba-
te à corrupção, que é, a meu 
ver, um tema crucial do nosso 
tempo histórico, em particular 
para Portugal e para Angola.
E a primeira coisa a dizer é 
que a questão não é de res-
posta fácil, pelo que devemos 
fugir de respostas precipita-
das que nos desviam daquilo 
que conta para a solução. En-
quadrando a minha posição, 
adianto já que, a meu ver, o 
problema se coloca na verifica-
ção, ou não, da existência de 
um costume internacional que 
dê cobertura à imunidade di-
plomática reclamada. É que, 
na verdade, não há convenções 
internacionais, nem conven-
ções bilaterais, nem quaisquer 
tratados que garantam a imu-
nidade diplomática de que o 
Estado de Angola se quer pre-
valecer em relação ao seu ex-
-vice-presidente.
A Convenção sobre Relações 

Diplomáticas, celebrada em 
Viena em 1961, veio estabele-
cer – na linha daquilo que já 
era um costume internacional 
consolidado – o princípio de 
que os agentes diplomáticos 
acreditados gozam de imuni-
dade de jurisdição penal do 
Estado acreditador, estatuto 
de que também beneficiam os 
membros da sua família, desde 
que não sejam nacionais (de 
que tivemos o recente exem-
plo ocorrido com os filhos do 
embaixador iraquiano). Essa 
imunidade não isenta o agen-
te de um eventual julgamento 
na jurisdição do Estado acre-
ditante, o qual, de resto, pode 
renunciar à imunidade conferi-
da aos seus agentes diplomá-
ticos. Mas, não acontecendo 
essa renúncia, é incontroverso 
o entendimento de que efec-
tivamente o Estado acredita-
dor – ou seja, o Estado onde 
o agente diplomático está co-
locado – deve respeitar tal 
imunidade, que, ao longo da 
História, tem sido tida como 
fundamental para garantir a 
segurança internacional e o 
desenvolvimento de relações 
amistosas entre as nações.
Mais tarde, em 1969, foi ce-
lebrada, em Nova Iorque, a 
Convenção sobre Missões Es-
peciais, que consagra igual-
mente a imunidade penal dos 
representantes de um Esta-
do em missão noutro Estado, 
incluindo todos os membros 
do staff diplomático que a in-
tegra, matéria sobre a qual 
também já existia inequívoco 
costume internacional, uma 
vez que seria incompreensí-
vel, à luz da lei internacional, 
que aqueles que, numa acção 
diplomática, se deslocam em 
missão a outro Estado pudes-
sem ser objecto, durante essa 
deslocação, de uma investiga-
ção criminal ou de quaisquer 
actos que pudessem pôr em 
causa a sua liberdade de mo-
vimentos.
Entre Portugal e Angola exis-
tem acordos bilaterais de coo-
peração jurídica e judiciária; 
por outro lado, os Estados-
-membros da CPLP celebra-
ram igualmente uma Conven-
ção de Auxílio Judiciário em 
Matéria Penal. Nesse âmbito, 
foram estabelecidas algumas 
prerrogativas e privilégios, 
mas não existe qualquer regra 
relativa à imunidade diplo-
mática da jurisdição penal de 
titulares de cargos políticos. 
Por outro lado, o que a Cons-

tituição de Angola disponha 
acerca deste item – ou seja, 
acerca da imunidade dos seus 
próprios dirigentes políticos – 
só se aplica em Angola, não 
tendo o Estado português, ou 
qualquer outro, de respeitar 
esse estatuto, definido por lei 
nacional, a qual, por natureza, 
não se pode impor à jurisdição 
de outro Estado.
Pelo exposto, ao contrário do 
que alguma comunicação so-
cial tem divulgado, aquilo que 
está em cima da mesa não é 
um problema de violação de 
convenção internacional, de 
acordo bilateral, de tratado 
internacional ou da lei angola-
na, porque o tema fundamen-
tal se circunscreve à avaliação 
da existência, ou não, de um 
costume internacional que ga-
ranta ao então vice-presidente 
de Angola a imunidade reivin-
dicada. De resto, o parecer de 
Reis Novais e Fidalgo de Frei-
tas, em que se estriba a defesa 
de Manuel Vicente, coloca o as-
sunto exactamente sob a óptica 
do direito internacional público 
costumeiro.
Neste campo, há um único dado 
pacífico em matéria de costume 
internacional: é o da imunida-
de dos chefes de Estado (con-
ceito que se alargou de forma 
a também abranger os chefes 
de Governo), quanto aos actos 
por si praticados, quer a título 
oficial, quer na sua esfera priva-
da, a qual permanece enquanto 
exercerem as funções de chefe 
de Estado e subsiste, mesmo 
depois da cessação de funções, 
mas somente quanto aos actos 
efectuados no exercício das fun-
ções oficiais. É a solução reco-
nhecida pelo prestigiado Institu-
to de Direito Internacional, na 
Sessão de Vancouver de 2001.
Tal imunidade apenas conhece 
excepções, também já consa-
gradas na lei internacional, re-
lativamente à prática de crimes 
internacionais (crimes contra a 
humanidade, crimes de guerra, 
etc), onde se aceita a jurisdi-
ção penal de tribunais interna-
cionais, mesmo relativamente 
a chefes de Estado em exercí-
cio de funções (por exemplo, o 
presidente sudanês Omar Al 
Bashir).
Destarte, há igualmente prece-
dentes relativamente à admis-
são da jurisdição de tribunais 
nacionais quanto a crimes desta 
natureza, pelo menos nos casos 
em que os chefes de Estado já 
deixaram de exercer as suas 
funções (são sobejamente co-

nhecidos os casos de Pinochet, 
avaliado pela inglesa Câmara 
dos Lordes, e de Noriega, que os 
EUA não reconheceram como 
chefe de Estado de jure). 
Fora a situação dos chefes de 
Estado e chefes de Governo, 
não se poderá falar de um cos-
tume internacional consolidado 
relativamente a uma imunidade 
geral de jurisdição penal para 
altos titulares de cargos polí-
ticos (a não ser, naturalmente, 
quando integrados em missões 
oficiais em viagens ao estrangei-
ro, como acima referimos).
Neste contexto, o principal ar-
gumento a favor de Manuel 
Vicente resulta de um célebre 
caso, julgado no Tribunal Inter-
nacional de Justiça, que opôs a 
República Democrática do Con-
go e a Bélgica. Em 2000, um 
tribunal de Bruxelas emitira um 
mandado de detenção contra o 
então ministro dos Negócios Es-
trangeiros do Congo, senhor Ye-
rodia, sustentado na sua lei na-
cional que sanciona as violações 
graves do direito internacional 
humanitário, a qual conferia aos 
tribunais belgas jurisdição em 
relação a crimes internacionais, 
independentemente da existên-
cia de conexões territoriais e/
ou de nacionalidade entre o cri-
me e o Estado belga. Yerodia 
era acusado de crimes previstos 
na Convenção de Genebra e de 
crimes contra a humanidade, o 
que teria a ver com os seus dis-
cursos de ódio, proferidos contra 
os tutsis, de que resultaram cen-
tenas de assassinatos e deten-
ções arbitrárias.
Em 14 de Fevereiro de 2002, 
o Tribunal Internacional de 
Justiça declarou que o manda-
do de detenção contra Yerodia 
não respeitava a imunidade de 
jurisdição criminal de que se-
riam beneficiários os ministros 
dos Negócios Estrangeiros em 
exercício de funções. O tribunal 
entendeu que essa imunidade 
abrangia tanto actos praticados 
a título oficial como privado, 
uma vez que a imunidade não 
salvaguarda apenas a dignida-
de da função de representação 
do Estado, mas a total liberda-
de e independência de quem o 
representa.
É basicamente a partir des-
te importante precedente que 
Manuel Vicente reclama a sua 
imunidade, uma vez que de-
fende que o mesmo estatuto se 
aplica aos titulares de altos car-
gos políticos, como aquele em 
que ele estava investido, como 
vice-presidente de Angola. 
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João Mosca considera que sem política 
agrária será impossível sair da crise

Chefes de secretarias e coorde-
nadores das comissões de avalia-
ção de documentos estatais, reu-
niram-se a dias em Maputo, para 
debater a adopção de estratégias 
tecnológicas para a gestão de ar-
quivos informáticos em Moçambi-
que, segundo noticia 
O Fórum surge no âmbito das 

celebrações do Dia Internacio-
nal de Acesso Universal a Infor-
mação, efeméride instituída pela 
UNESCO a 17 de Novembro de 
2015, com objectivo de propor-
cionar um momento de reflexão 
sobre o acesso à informação de in-
teresse público aos cidadãos e ga-
rantir as liberdades fundamentais 
conexas.
Segundo António Tchamo, se-

cretário permanente do Ministério 
da Administração Estatal e Fun-
ção Pública, o fórum também ser-
viu para chamar a consciência dos 
gestores de documentos, no que 
concerne a responsabilidade indi-
vidual e do sector, como também 
fazer a apresentação dos resulta-
dos da monitoria, os constrangi-
mentos encontrados no processo 
de divulgação da informação.
É neste contexto que ao longo 

deste fórum, segundo Tchamo 
procedeu-se a divulgação da Lei 
de Transacções Electrónicas, Lei 
nº 3/2017, de 9 de Janeiro, atra-
vés do Instituto Nacional de Tec-
nologias de Informação e Comuni-
cação (INTIC). Um instrumento 
que abre novas perspectivas no 
desafio da criação de normas de 
gestão electrónica de documentos 
e arquivos do Estado.
De seguida explicou que a im-

plementação da lei tem como 
desafios continuar a conscienciali-
zar os servidores públicos para a 
disponibilização e divulgação de 
informação de interesse público 
de forma proactiva nas vitrinas, 
páginas da internet e em meio 
definidos por lei, bem como mas-
sificar a divulgação de informação 
através de palestras, fóruns, spots 
publicitários, entre outros.
“Somos também desafiados a 

assegurar o registo e arquiva-
mento de documentos para fa-
cilitar a sua localização, através 
da aprovação de novos modelos 
de livros de correspondência e a 
conhecer e proteger informação 
classificada,”salientou. AIM..

Gestores públicos deba-
tem acesso e monitoria 
de informação

Incêndio destroe 29 bancas no mercado Limpompo na cidade de Xai-xai
Pelo menos 29 bancas do mercado Limpopo, na cidade de Xai-Xai, capital d a provincia de Gaza, foram 
destruídas, na sequência de um incêndio de grandes proporções que se registou a dias, cujas causas 

ainda são desconhecidas.

O economista agrário 
moçambicano, João Mosca, 
entende que a agricultura 
não tem sido priorizada 
no âmbito das políticas 
públicas e as medidas de 
política económica são, 
muitas vezes, adversas em 
relação ao sector, ou inefi-
cazes. Para ele, é urgente 
uma política agrária, pois, 
sem a mesma, será impos-
sível sair da crise.

Abanês Ndanda

De acordo  com 
Mosca, “enquan-
to não ex ist i r 
uma estratégia 
de transforma-

ção estrutural da economia 
pensando também na transfor-
mação dos camponeses, a crise 
perdurará por longos anos, in-
dependentemente da produção 
aumentar, ou mesmo satisfazer 
as necessidades internas e ex-
portar”.
No “Destaque Rural”, com o 
número 28, escreve o econo-
mista que uma transformação 
agrária não dolorosa é possível 
com aumentos de produtivida-
de e de rendimento da popula-
ção rural, criação de emprego 
em diferentes sectores de acti-
vidade, com destaque para a 
agroindústria, indústria ligei-
ra, habitação, comércio, trans-
portes e infra-estruturas.

Tal transformação tem que ser 
com educação e saúde de qua-
lidade que permita a mobilida-
de social e que os fenómenos 
migratórios e de urbanização 
sejam paulatinos e não como 
um processo de repulsa pelo 
meio rural. 
“Isso significa a adopção de 
um desenvolvimento rural in-
tegrado com relações intersec-
toriais locais em que uma par-
te da acumulação seja retida 
onde é realizada. Um processo 
de longo prazo, democrático e 
participativo, onde as comuni-
dades são parte das opções e 
participam na gestão susten-
tada dos recursos locais”, disse 
Mosca sublinhando que esta 
estratégia nunca existiu em 
Moçambique e a crise agrária 
e no meio rural também nun-
ca deixou de existir.
Na colocação de Mosca, a mu-
dança que se pretende, pas-
sa, necessariamente, por um 
investimento que tenham em 
atenção o sector familiar. Po-
rém,  ele está de acordo com 
o autor demonstrado que o 
sector familiar pouco se alte-
rou nos últimos 40 anos, no-
meadamente quanto à pro-
dutividade, à dimensão das 
explorações, às técnicas utili-
zadas, aos modos de vida e às 
suas relações com os merca-
dos e com o território.
Nisto, o economista sugere 
que o Governo e, em parti-
cular, os ministérios direc-
tamente relacionados com a 
agricultura, estabeleça uma 
política agrária que considere 
os camponeses no quadro do 

João Mosca

desenvolvimento inclusivo e 
sustentado com transforma-
ção estrutural da economia.
Uma política agrária a ser ela-
borada com ampla participa-
ção dos actores relacionados 
com o sector e o meio rural, 
terá, de acordo com Mosca, 
de ser fundamentada nas rea-
lidades e em opções políticas 
e ideológicas que preservem 
os direitos das comunidades e 
dos produtores; incentivem a 
iniciativa privada e a moderni-
zação inclusiva, o aumento do 
rendimentos dos cidadãos e das 
oportunidades e liberdades de 
escolha profissional, de negócio 
e de modos de vida das comu-
nidades.
“Para que este desenvolvimen-
to seja possível, é necessário 
que exista estabilidade institu-
cional e das políticas estáveis a 
longo prazo. É importante que 
as instituições relacionadas com 
a agricultura sejam reforçadas 
em todos os níveis do território. 
Instituições públicas, profissio-
nais e da sociedade civil devem 
discutir e haver momentos de 
diálogo e debate. E também 
momentos reivindicativos e de 

defesa dos direitos. A democra-
ticidade é importante”, disse o 
especialista.
O reforço das instituições pú-
blicas referido pelo economista 
pressupõe uma maior orçamen-
tação e melhor qualidade nas 
despesas para as áreas com 
impacto na produção e para 
as que são funções de Estado, 
para a fiscalização e em políti-
cas de mercados e de preços, de 
protecção, de crédito e de ter-
ras que assegurem maior con-
fiança e estabilidade aos agen-
tes económicos.
“É necessária uma política 
agrária que corresponda com 
um desenvolvimento sustentá-
vel da economia e da socieda-
de e que seja independente dos 
interesses económicos e políti-
cos conjunturais. A saída das 
crises económicas cíclicas só é 
possível com a transformação 
estrutural da economia, onde 
agricultura é um dos sectores 
fundamentais de partida dessa 
transformação e exige o envol-
vimento de toda a governação 
e não somente das instituições 
relacionadas com o sector”, 
conclui Mosca.

Feitiçaria e descriminação 
marcam o dia de idoso 
Celebrou-se no passado 1 de 
Outubro, o Dia internacio-
nal do idoso, cujas celebra-
ções deste ano tiveram lugar 
na Província de Maputo, no 
distrito da Manhiça, no posto 
Administrativo da Ilha Josina 
Machel. Na ocasião, as biblio-
tecas vivas clamaram pela ex-
pansão do Programa do Sub-
sídio Social Básico e apelaram 
para o combate à descrimina-
ção e acusações de feitiçaria.
Alfredo Langa
Este ano a celebração do dia 
do idoso coincidiu com o 10° 
aniversário da campanha “a 
idade exige acção”, uma cam-
panha mundial organizada 
pela Helpage International e 
seus membros associados, em 
prol das pessoas idosas.
A mesma tem sido, ao longo 
dos 10 anos, uma oportunida-
de de acção e advocacia para 
as pessoas idosas se mobiliza-
rem para maior envolvimento 
em processos democráticos e 
provocar mudanças positivas 
para as pessoas idosas muitas 

das vezes marginalizadas pela 
sociedade e pelo Governo.
De algum tempo a esta parte, 
o dia 1 de Outubro tem sido 
anualmente celebrado em Mo-
çambique juntando iniciativas 
do Governo e da Sociedade 
Civil. Neste ano, a efeméride é 
celebrada sob o lema: “Rumo 
ao futuro: valorizemos a sa-
bedoria, contribuição e parti-
cipação das pessoas idosas na 
sociedade moçambicana”.
Na Província de Maputo, as 
cerimónias centrais do dia do 
idoso tiveram lugar no Distrito 
da Manhiça, no Posto Admi-
nistrativo da Ilha Josina Ma-
chel, onde as pessoas idosas, 
para além de agradecerem na 
sua respectiva mensagem ao 
Governo moçambicano pelos 
avanços que tem dado para a 
melhorar a sua situação, rei-
teraram a sua satisfação pela 
recém aprovada Lei 3/2014 so-
bre promoção e protecção dos 
direitos das pessoas idosas e  
de mais leis que lhes concedem 
direitos. Alfredo Langa
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Company hired to verify flng technology
The Italian energy company ENI has contracted RINA Services to check that the ground-breaking technology to be used in 

its Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) facility in northern Mozambique will work.RINA is headquartered in the Italian city 
of Genoa and it provides services of classification, certification, testing and inspection, particularly for maritime activities.english

The police commander in the cen-
tral Mozambican province of Mani-
ca, Francisco Simoes, has promised 
tough action to purge the ranks of 
the police of all those whose cor-
rupt and otherwise illegal beha-
viour is staining the reputation and 
good name of the force.
 Speaking at a meeting with the 

residents of the Third Administra-
tive Post of the provincial capital, 
Chimoio, he urged the public to 
denounce to the authorities those 
policemen who violate the law and 
abuse their position to seize illicit 
benefits for themselves.
 Such police agents, Simoes said, 

should be punished in an exempla-
ry fashion in order to discourage 
behaviour that damages the police 
force.  
 “If you discover that there is a 

policeman involved in corruption or 
other criminal practices, denounce 
him quickly”, he added. “We have 
to work to uncover the truth. If we 
find it’s true, then this policeman 
will be expelled from our ranks. 
The idea is to purify our ranks, and 
ensure that we have a police that is 
really serving the citizens”.  
 He was reacting to the com-

pliants made by members of the 
public, against police misconduct 
– particularly by members of the 
traffic police who, instead of inspec-
ting the vehicles, take bribes from 
their drivers, particularly the dri-
vers of passenger transport vehicles.
 Despite these irregularities, peo-

ple at the meeting also praised the 
work undertaken by the police to 
prevent and fight against crime. 
They could detect a significant re-
duction in the number of crimes, 
thanks to the work of the police.   
 “The public is satisfied with us”, 

Simoes claimed. “We heard some 
complaints from communities in 
Chimoio, They talked to us about 
the traffic police and other mem-
bers of the police involved in cor-
rupt acts, We shall clean house. 
We shall purge our ranks because 
we want members who are a credit 
to the institutions and who are re-
ally committed to the fight against 
crime”.
 He promised to strengthen po-

lice patrols in the Chimoio neigh-
borhoods – but stressed that the 
commuities should know the cri-
minals because they come from wi-
thin the communities. AIM

Manica commander pro-
mises to purge corrupt 
police  

Platform for Maputo-Katembe
bridge has arrived
The platform of the sus-
pension bridge over Mapu-
to Bay arrived in Maputo 
on Wednesday afternoon 
after a month-long journey 
from the Chinese port of 
Shanghai. 

The bridge will link 
central Maputo 
with the outlying 
distr ict of Ka-
tembe and the 

budget for its construction is 
725 million US dollars. Apart 
from the three-kilometre brid-
ge, this project also includes 
rebuilding the 209-kilometre 
road from Katembe to Ponta 
de Ouro, on the border with 
the South African province of 
KwaZulu Natal.
The contractor, the China 
Road and Bridge Corporation 
(CRBC), will also rehabilita-
te the roads from Katembe to 
Bela Vista, and from Bela Vis-
ta to Boane.
The Mozambican state com-
pany that owns the bridge, 
the Maputo Sul Development 
Company, was optimistic that 
assembling the platform could 
begin as early as Thursday.
Tests were carried out on 

Wednesday on the giant crane 
that will hoist the 57 metallic 
parts of the platform up to the 
cables on which the platform 
will be fixed. The Maputo Sul 
chairperson, Silva Magaia, 
told reporters that more tests 
must be carried out on the 
platform modules, which will 
determine whether assembly 
can indeed begin on Thursday.
Magaia said assembly will 
take between a month and 
45 days, followed by the fi-

nishing touches such as pro-
tective painting, and security 
certification. He described the 
arrival of the platform as “the 
last of the major phase of the 
project”.
While the installation of the 
deck should be completed by 
December, it is doubtful that 
traffic can begin to use the 
bridge for some time afterwar-
ds due to delays in the buil-
ding of access roads, on the 
north side.

This is because some of the 
vendors at the “Nwankakana” 
informal market have refused 
to move and so are continuing 
to block access to the bridge. 
Furthermore, an electricity 
transmission line crossing the 
area has yet to be moved. Ma-
gaia said discussions are under 
way with Maputo Municipal 
Council and with the publicly 
owned electricity company, 
EDM, to remove these final 
obstacles. AIM

Mozambican Defence Minister 
AtanasioM’tumuke on Wednesday 
denied that Mozambique has pur-
chased military equipment from 
North Korea, and invited United 
Nations specialists to visit the coun-
try and check for themselves.
 Cited by the independent televi-
sion station STV, M’tumuke said 
“I don’t understand what they’re 
saying about weaponry. They can 
come here and verify. We are ready 
to receive any commission that may 
come. We are tranquil. We don’t 
have any problems”.
 The allegation that Mozambi-
que purchased military equipment 
from North Korea, in violation of 
United Nations sanctions against 
Pyongyang, was mentioned in two 
reports from the panel of experts 
set up by the UN Security Coun-
cil to monitor the implementation 
of sanctions, on 27 February and 5 
September.
The February report, which went 
unnoticed din Maputo, mentioned 
a six million US dollar contract be-

tween the North Korean Haegeu-
mgang Trading Corporation and 
Monte Binga, a company owned by 
the Mozambican Defence Ministry.
Under this contract, according to 
the panel, citing as its source an 
unnamed UN Member State, Ha-
egeumgang was to upgrade and 
refurbish Soviet era equipment: 
P-18 early warning radar, AT-3 
anti-tank missiles, T-55 tanks, and 
truck-mounted surface-to-air Pe-
chora missile systems. It was also 
to supply ‘man-portable air defence 
system components and training 
equipment’, 250 kg ‘glide induced 
bombs’, radar systems, communi-
cations and electronics detection 
equipment, and a ‘chemical warfare 
monitoring command car’ and re-
lated equipment. The contract also 
mentioned rehabilitating a gunpow-
der processing factory. 
The contract, the panel said, was 
signed in 2013 by ChoeKwang Su, 
described as the representative of 
Haegeumgang in Mozambique. He 
is also third secretary at the North 

Korean embassy in Pretoria. “In 
addition to the contract itself”, the 
report said, “a Member State sho-
wed the Panel photographs of the 
activities, including technicians of 
the Korean People’s Army standing 
in front of refurbished tanks”. The 
report also presents the alleged con-
tract, in Korean, with parts translated 
into English.
 The first government reaction to the 
UN reports came on 12 September, 
when the official government spokes-
person, Deputy Minister of Culture and 
Tourism, Ana Comoana, pledged full 
cooperation with the UN Commission. 
The government would provide “due 
clarification at the opportune moment”.
This was neither a denial nor a con-
firmation of the accusation, but Co-
moana refused to give any further 
details.
 M’tumuke was backed up by 
Foreign Minister OldemiroBalou 
who also denied any purchase of 
military equipment from Pyon-
gyang. He admitted, however, 
that in the past Mozambique 

had received military support 
from North Korea – not only du-
ring the national liberation stru-
ggle against Portuguese colonial 
rule, but also after independence 
when North Korea “remained on 
our side, even at difficult mo-
ments”.
 Without going into any speci-
fics, Baloi told STV that, when 
Mozambique “had no conditions 
to solve certain military situa-
tions, North Korea was one of 
the countries that was on our 
side”.
 But when the United Nations 
Security Council declared sanc-
tions against the Pyongyang re-
gime, Mozambique had to com-
ply. “As members of the United 
Nations, we have to comply with 
decisions of the Security Coun-
cil”.
 He believed there might have 
been “one or other lack of atten-
tion”, but “we are in the process 
of rectifying everything that the-
se sanctions determine”.

Defense Minister denies arms purchases from North Korea
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Frelimo congress elects Central Committee
The elections commission 
set up by the 11th Con-
gress of Mozambique’s 
ruling Frelimo Party on 
Sunday afternoon annou-
nced the composition of 
the Party’s new Central 
Committee after a vote 
counting marathon that 
had lasted throughout the 
previous night.

Counting the votes 
is complex since 
the ballot paper 
has no less than 
ten separate sec-

tions. This is because there are 
quotas on the Central Com-
mittee for women, for young 
people, for veterans of the 
national liberation struggle, 
and for a catch-all category of 
“economic and social sectors”.
 In addition Frelimo operates 
a policy of “renewal in conti-
nuity”: this means that 60 per 
cent of the outgoing Central 
Committee should be re-elec-
ted and 40 per cent will be 
new blood.
 On Saturday night President 
Filipe Nyusi, who is chairing 
the Congress, announced that 
the Central Committee elec-
tion results would be announ-
ced at 09.00 on Sunday mor-
ning – but it was not until 
after 13.00 that the Congress 
delegates were called into the 
hall to hear the announcement 
from the election commission.
 The Central Committee con-
sists of 180 full members and 
18 candidate members. In 
addition, all 11 provincial 
Frelimo first secretaries sit 
on the committee ex oficio, 
as do the general secretaries 
of the party’s three “social 
organisations”  - the Mozam-

bican Women’s Organisation 
(OMM), the Mozambican 
Youth Organisation (OJM) 
and the Association of Vete-
rans of the National Libera-
tion Struggle (ACLLN).
 119 of the full Central Com-
mittee members had already 
been elected in the provincial 
Frelimo conferences held prior 
to the Congress. Their names 
were read out and the Con-
gress approved them unani-
mously.
 The election commission then 
gave the names and votes of 
the 61 people elected, or re-
-elected, to the Central Com-
mittee on Saturday.
 As expected, the highest 
number of votes in the conti-
nuity section for men went to 
three veterans of the liberation 
war – Marcelino dos Santos, 
Alberto Chipande and Felicia-

no Gundana. In the women’s 
continuity section, the highest 
votes went to the chairper-
son of the Mozambican par-
liament, the Assembly of the 
Republic, Veronica Macamo, 
the head of the Frelimo parlia-
mentary group, Margarida Ta-
lapa, and the Minister of State 
Administration. Carmelita Na-
mashalua.   
 Among the newcomers to the 
Central Committee are several 
government members, inclu-
ding Prime Minister Carlos 
Agostinho do Rosario, Inte-
rior Minister Jaime Monteiro, 
Transport Minister Carlos 
Mesquita, the Minister of the 
Sea, Inland Waters and Fishe-
ries, Agostinho Mondlane, and 
the Minister of Gender, Chil-
dren and Social Welfare, Cida-
lia Chauque.
 Other figures who entered the 

Central Committee included 
prominent businessman Bruno 
Morgado, and the director of 
the government’s press office 
(GABINFO), Emilia Moiane.
 Those who failed in their bids 
for re-election to the Commit-
tee included Foreign Minister 
Oldemiro Baloi, the Minister 
of Youth and Sports Alberto 
Nkutumula, and his deputy 
Oscar Petersburgo, and the 
outspoken former information 
minister Teodato Hunguana.
 In the provincial conferences, 
several provincial governors 
failed in their attempts to gain 
a seat on the central committee. 
They included the governors of 
Nampula, Victor Borges, of Zam-
bezia, Abdul Razak and of Sofala, 
Helena Taipo. The mayor of Ma-
puto, Daviz Simango, also failed 
in his bid for re-election.
 Former President Armando Gue-

buza and former Finance Minister 
Manuel Chang, the two men most 
closely associated with the scandal 
of Mozambique’s “hidden debts”, 
the illicit government guarantees 
for loans of over two billion dollars 
taken out by three security related 
companies from European banks, 
were not re-elected to the Central 
Committee.
 Neither of them stood for election 
– but plans were mooted to award 
Guebuza an honorary position in 
the party, just as his predeces-
sor, Joaquim Chissano, was 
appointed Honorary President 
of the Party at a Frelimo Con-
gress in 2007.
 The Congress is running very 
late and is certain to continue 
into the small hours of Mon-
day morning, when the ques-
tion of an honorary position 
for Guebuza will be settled.

AIM

 The incoming Central Com-
mi t t ee  o f  Mozambique ’ s 
ru l ing  Fre l imo Party  on 
Sunday afternoon elected 
Roque Silva Samuel as the 
Party’s new general secre-
tary, replacing Eliseu Ma-
chava.
 This was the first item of 
business for the new Cen-
tral Committee elected ear-
lier in the day at the Fre-
limo 11th Congress, in the 
southern city of Matola.
 Roque Silva was the only 
candidate for the position. 
195 members of the Central 
Committee cast  votes  in 
the secret ballot election. 
188 of them were for Silva, 

while the other seven were 
spoilt or blank ballots.
 Roque Silva is currently 
the  Deputy Min i s te r  fo r 
State Administration and 
for the Public Service. Be-
fore taking up this govern-
ment position in 215 he had 
been Frelimo first party se-
cretary in the southern pro-
vince of Gaza.
 T h e  C e n t r a l  C omm i t -
tee also elected Raimundo 
Diomba as  the secretary 
of  the Veri f icat ion Com-
mission, the Frel imo dis -
cipl inary body, replacing 
Agriculture Minister Jose 
Pacheco who had held this 
post since the previous con-

gress in 2012.
 Diomba is currently go-
vernor of Maputo provin-
ce, and previously governed 
the provinces of Gaza and 
Manica.  
 He received 194 votes from 
Central Committee mem-
bers, and one blank ballot 
was cast.
 The Centra l  Committee 
moved on to elect the Poli-
tical Commission, which is 
effectively the most power-
ful body in Frelimo. This 
election is heavily contes-
ted, and counting the votes 
is l ikely to continue into 
Monday morning.

AIM

New General Secretary for Frelimo
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Especialistas propõem soluções para tirar 
desnutrição crónica da estagnação  

A Procuradoria-geral da Repú-
blica exorta aos inspectores de 
trabalho para actuarem com um 
maior rigor na prevenção e com-
bate ao tráfico de pessoas em Mo-
çambique.
O apelo foi lançado recentemen-

te, em Maputo, pela Procuradora-
-geral-adjunta, Amabélia Chu-
quela, na sessão de encerramento 
de uma formação de um grupo 
constituído por 25 inspectores de 
trabalho da província e cidade de 
Maputo.
Chuquela disse que após a for-

mação de dois dias os inspectores 
regressam aos seus postos de tra-
balho munidos de conhecimentos 
que deverão colocar em prática 
e, assim contribuir na prevenção 
e combate ao tráfico de seres hu-
manos.
“Nesta luta de combate e pre-

venção do tráfico de pessoas já 
contamos com mais combatentes, 
mais soldados e, para nós, isso é 
gratificante. Mas vai ser mais 
gratificante, se a partir deste mo-
mento começarmos a receber ca-
sos identificados pelos inspectores 
de trabalho formados aqui, na 
Procuradoria-geral da República”, 
disse.
Os participantes garantiram 

que já dispõem de ferramentas 
suficientes, e comprometeram-se 
a assumir uma nova postura na 
sua actuação ao tráfico de seres 
humanos.
A Inspectora-chefe da cidade 

de Maputo, Ernestina Chirindza, 
afirmou, em representação dos 
formados, que alguns casos de 
tráfico de pessoas passavam des-
percebidos, por falta de conheci-
mento sobre a matéria.
“Certamente que já nos depara-

mos com estas situações, mas por-
que não tínhamos conhecimento, 
as coisas passavam por cima. 
Contudo, a partir desta formação 
olharemos de forma mais crítica, 
solidária e com mais responsabili-
dade, pois este problema é de to-
dos nós”, afirmou.
A formação está inserida no 

plano de actividades do Grupo 
Nacional de Referência, para Pro-
tecção da Criança e Combate ao 
Tráfico de Pessoas, com finan-
ciamento da Organização Inter-
nacional para as Migrações e a 
Save the Childrem International.  
AIM

PGR quer maior 
empenho no combate 
ao tráfico de pessoas

Zambézia possui comida suficiente para os próximos tempos  
O director Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, Jabula Zibia, assegurou que a província dispõe de pelo menos 

dois milhões de toneladas de produtos agrícolas diversos que poderão ser usados como reserva alimentar nos próximos 
tempos. 

A desnutrição crónica, 
que a oito anos ronda aos 
43 porcento, tem vindo 
a preocupar as autorida-
des nacionais, pelo que 
estão em curso acções 
que visam reduzir este mal 
para 35 porcento até 2019. 
Para o Observatório do 
Meio Rural (OMR), a solu-
ção deste problema passa, 
igualmente, pelo apoio ao 
desenvolvimento da agro-
-indústria.

Aida Matsinhe

Pelo menos 33 em 
cada 100 crianças, 
com idades inferio-
res a cinco anos, 
perdem a vida ví-

timas da desnutrição crónica, 
segundo avançam dados do 
Ministério da Saúde, cuja si-
tuação preocupa as autorida-
des nacionais, bem como as 
organizações não governamen-
tais que operam no País. As-
sim, o Governo moçambicano 
tem vindo a desenhar diferen-
tes acções com vista a reduzir 
até 2019 as taxas de desnutri-
ção crónica dos actuais 43 por-
cento para 35. 

Um estudo realizado pelo 
OMR refere que a solução des-
te problema passa pelo apoio 
ao desenvolvimento da agro-
-indústria local com a intro-
dução de incentivos ao seu 
estabelecimento, facto que 
contribuirá para acrescentar 
valor aos produtos agrários, 
aumentar a disponibilidade de 
alimentos fortificados e promo-
ver as ligações ao mercado.
Olhando para os factores que 
condicionam a desnutrição 
crónica, o estudo refere que a 
conjuntura económica afecta a 
produção, o consumo e a uti-
lização de alimentos e, deste 
modo, a segurança alimentar e 
a nutrição. A situação de em-
prego é um aspecto muito im-
portante, pois as famílias com 
fontes de rendimento fixas e 

seguras são menos propensas à 
insegurança alimentar. 
O estudo refere ainda que um 
ambiente macroeconómico fa-
vorável e o acesso a recursos 
financeiros constituem incen-
tivos à produção agrícola e ao 
consumo de alimentos nutri-
tivos. Cerca de 25% do PIB 
em Moçambique provém da 
agricultura que representa a 
principal fonte de rendimento 
de cerca de 80% da população. 
O País tem um dos mais bai-
xos Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) do mundo, 
ocupando a posição 178 entre 
186 países analisados em 2014, 
estando entre os países com 
maior intensidade de pobre-
za, com privações em cerca de 
65% dos indicadores conside-
rados no cálculo do IDH (Grá-

fico 1, UNDP, 2014).
Assim, como forma de me-
lhorar o estado nutricional, o 
Governo e o PMA projectam 
massificar a adição do ácido 
fólico, ferro, vitamina A e iodo 
em certos alimentos, por inter-
médio das pequenas moagei-
ras e indústrias instaladas nas 
zonas rurais, uma vez ter sido 
constatada a deficiência destes 
elementos na maioria dos indi-
víduos.
Para Eduarda Mungoi, do Mi-
nistério da Indústria e Comér-
cio, a fortificação industrial 
de alimentos consiste na adi-
ção de vitaminas e minerais 
aos alimentos de uso massivo, 
visando garantir uma ingestão 
diária recomendada. 
A iniciativa surge por se ter 
observado que a maioria da 
população moçambicana resi-
dente nas regiões rurais con-
some alimentos processados 
localmente e não fortificados. 
Segundo as autoridades sani-
tárias, esse poderá ser um dos 
motivos que leva cerca de 50 
porcento da população a pa-
decer de anemia.
Refira-se que, anualmente, no 
dia 16 de Outubro celebra-se 
o Dia Mundial da Alimenta-
ção e  para este ano o tema 
proposto pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura 
(FAO) é: “Mude o futuro da 
migração. Investir na segu-
rança alimentar e no desen-
volvimento rural”.

A comercialização online está a ser a 
solução encontrada por muitos em-
preendedores para alavancar os seus 
negócios. A semelhança de Cremil-
de Nuvunga, muitos jovens estão a 
usar estas plataformas digitais para 
publicitar os seus produtos e anga-
riar novos clientes.
Falando ao MAGAZINE Indepen-
dente, os jovens empreendedores 

acreditam que este será um tram-
polim para as suas vidas ganhando 
novo rumo na esfera de negócios. 
Segundo explicaram, é tempo de 
deixar as lamúrias de lado e encon-
trar novos mecanismos para melho-
rar a renda familiar.
Nuvunga, proprietária da Empresa 
Delicias Saudáveis, disse que o gosto 
pela culinária nasce ainda em ten-

ra idade e encontrou neste negócio 
uma fonte de rendimento.
“Comecei a fazer bolos ainda na 
adolescência, e sem ter passado por 
uma escola de culinária, usava as 
revistas para buscar uma e outra 
receita. Apesar de ser funcionária 
pública, precisava de encontrar um 
mecanismo para melhor a renda fa-
miliar, daí pensei em usar as redes 
sociais para vender bolos e biscoi-
tos”, contou Nuvunga.
Ela afirmou que “como forma de 
conquistar todo tipo de cliente pas-
sei a pedir orientação a nutricionista 
de modo a garantir que estes produ-
tos fossem consumidos mesmo por 
pessoas que sofram de diabetes”.
Com o sonho de expandir os seus 
negócios a todo território nacio-
nal, Nuvunga acredita que não é 
preciso ter grandes financiamen-
tos para dar início a um negócio, 
pois basta a força de vontade.
Na verdade, esta foi, igualmente, 
a solução encontrada por Celso 

Malaze, criador da livaria Mbeu, 
com sede na província de Gaza. 
Esta livraria surge como resposta 
aos problemas que a província e 
não só enfrentam.
Malaze disse que a inovação que 
traz o seu negócio, que tem como 
um veículo de divulgação a in-
ternent, é leitura com acompa-
nhamento. Esta forma de comer-
cializar os livros visa estimular 
o gosto pela leitura, cujo habito 
tem vindo dia pós dia a perder-
-se na sociedade moçambicana.
“E neste trabalho descobri que 
não é que as pessoas não gostam 
de ler, pois falta-lhes um estimu-
lo”, assegurou Malaze.
Como forma de estimular a ca-
mada juvenil a empreender, Ma-
laze e da opinião de que é preciso 
primeiro acreditar que é possivel 
vencer mesmo com poucos recur-
sos, e trabalhar para fazer o ne-
gocio crescer.   

Aida Matsinhe

Plataformas digitais alavancam pequenos empreendedores
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Presidente Touadéra descarta genocídio no seu país
O Presidente da República Centro-Africana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, considerou semana passada em Genebra 

(Suiça), que não se justifica falar de genocídio no seu país.A reacção do chefe de Estado surge pelo facto deste termo ter 
sido usado, em Agosto de 2017, pelo antigo secretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Stephen O’Brien.internacional

Governo gabonês insta UE a respeitar 
princípio da soberania 

A situação humanitária no oes-
te da República Centro Africa-
na (RCA) deteriorou-se, desde 
o início de Setembro corrente, 
com grupos armados a controlar 
várias localidades, incluindo Bo-
caranga e Niem, no noroeste do 
país.
Esta situação levou vários mi-

lhares de pessoas a encontrar 
refúgio na floresta sem acesso à 
ajuda humanitária, declarou re-
centimente uma célula da ajuda 
de emergência das Nações Uni-
das.
“Os civis continuam a pagar 

um tributo pesado devido aos 
confrontos entre grupos”, decla-
rou a coordenadora humanitária 
na República Centro Africana, 
Najat Rochdi, citada em comu-
nicado.
A grande maioria dos 15 mil 

habitantes de Bocaranga e os 
oito mil de Niemtook refugiaram-
-se na floresta, onde se tornou 
muito difícil a prestação de qual-
quer assistência humanitária.
Devido a estes incidentes e aos 

actos de violência cometidos con-
tra os funcionários humanitários 
várias organizações foram força-
das a suspender temporariamen-
te as suas actividades nesta loca-
lidade.
“Na sua fuga, a população não 

está apenas privada da ajuda tão 
necessária mas também se torna 
mais vulnerável à adversidade e 
aos abusos cometidos por grupos 
armados e à destruição dos seus 
bens”, lamentou Rochdi.
A coordenadora humanitária 

advertiu sobre uma nova subida 
da violência no oeste e no leste 
do país, com consequentes novas 
necessidades humanitárias.
Rochdi lembrou que as capa-

cidades operacionais da comu-
nidade humanitária foram lar-
gamente postas à prova num 
contexto marcado pelo atraso 
nos financiamentos internacio-
nais.
Lançou um apelo à comuni-

dade internacional “para não 
abandonar a República Centro 
Africana, cuja metade da po-
pulação, avaliada em quatro 
milhões e 595 mil habitantes 
(segundo o Banco Mundial) 
precisa de assistência para a sua 
sobrevivência”. ANGOP

ONU alerta sobre deterio-
ração humanitária na RCA

A Assembleia Nacional do Uganda 
adoptou, recentemente, uma mo-
ção que autoriza um deputado do 
Movimento da Resistência Nacio-
nal (MNR), no poder, a apresentar 
ao Parlamento um projecto de Lei, 
visando a emendar a Constituição.
O parlamento ugandês, maiorita-
riamente dominado pelo partido 
MNR, deu, assim, o primeiro passo 
visando suprimir o limite de idade 
para candidatos a Presidentes da 
República, para permitir ao che-
fe do Estado, Yoweri Museveni, a 
candidatar-se pela sexta vez conse-
cutiva, em 2021.
A sessão de quarta-feira foi inter-
rompida quando deputados do 
partido no poder e da oposição 
desencadearam actos de violência, 
depois do presidente da Assembleia 
Nacional ter anunciado a suspen-
são de 25 deputados, por causa dos 
confrontos de terça-feira.
Terça-feira, a moção não foi vota-
da, por o acto ter sido interrompi-
do por actos de pugilato que opu-
seram os deputados do MNR e da 
oposição, quando um deputado da 
oposição acusou um ministro de o 
ter ameaçado e de ter entrado ar-
mado no parlamento.

Para que a emenda seja efectiva, o 
projecto deverá merecer um deba-
te, e posteriormente adoptado por 
uma maioria de dois terços, em 
dois votos distintos, separados por 
14 dias.
A líder da oposição, Winnie Kizza, 
disse à imprensa que os deputados 
que ela dirige não participariam do 
debate de um projecto de Presiden-
te vitalício de Museveni, enquanto 
25 dos seus colegas estavam sus-
pensos.
A Constituição ugandesa impõe 
aos candidatos a Presidente da Re-
pública uma idade que vai dos 
35 aos 75 anos.
Uma revisão da Carta Magna 
permitiria ao Presidente Yo-
weri Museveni, no poder desde 
1986, e com 73 anos, a candida-
tar-se em 2021, para um sexto 
mandato consecutivo.
Recorde-se que em 2005, o par-
lamento adoptou uma emenda 
constitucional que suprimiu a 
limitação a dois, dos manda-
tos presidenciais, permitindo 
ao Presidente Yoweri Museveni 
a candidatar-se pelo terceiro, 
quarto e quinto mandato con-
secutivos.

Uganda debate idade limite
do Presidente

O Gabão quer que o Par-
lamento Europeu respeite 
o princípio da sobera-
nia estadual que deve 
prevalecer nas relações 
internacionais, declarou 
semana finda, em Libreville, 
o porta-voz da Presidência 
gabonesa, Ike Ngouoni All 
Oyouomi.

Reagindo às dú-
vidas da Missão 
Europeia de Ob-
servação Eleitoral 
no Gabão, Oyou-

omi afirmou que o seu país con-
sidera de “não constrangedora” 
a resolução da União Europeia 
(UE) posterior à crise pós-eleito-
ral de 2016.
“Lamento que esta resolução 
esteja contrária à realidade da 
vida gabonesa. Mais de mil e 200 
membros da sociedade civil e 500 
actores políticos exprimiram-se e 
um Governo de abertura foi ins-

talado”, lembrou o porta-voz em 
declaração à imprensa em Libre-
ville.
De facto, a violência pós-eleitoral, 
de uma intensidade extrema, ex-
pôs males que minam a sociedade 
gabonesa mesmo se, na maioria 

O presidente da Liga Guine-
ense dos Direitos Humanos, 
Augusto da Silva, lamentou, 
recentemente, as declarações 
do primeiro-ministro da Gui-
né-Bissau, Umaro Sissoco Em-
baló, que ordenou para pren-
der as pessoas que insultem as 
figuras de Estado.
O presidente considerou que as 
declarações foram muito infeli-
zes e lamentou profundamente 
que tenham vindo da figura 

como o do primeiro-ministro, e 
considerou que o mesmo deve 
procurar compreender melhor 
o quadro legal normativo que 
regula o funcionamento do Es-
tado.
Ainda para o responsável, as 
declarações revelam desconhe-
cimento total do quadro legal 
do país, o que é extremamente 
grave.
Augusto da Silva explicou 
também que, no âmbito do 
quadro legal guineense, o “cri-
me de difamação e injúria é 
um crime de natureza particu-
lar, cujo procedimento penal 
depende da queixa do lesado”, 
independentemente de ser o 
Presidente da República ou 
outra pessoa qualquer.
O primeiro-ministro da Guiné-
-Bissau insurgiu-se na terça-
-feira (26) contra os insultos 
às figuras de Estado do país e 
pediu ao ministro do Interior, 
Botche Candé, para prender 
as pessoas que os insultem.

Liga Guineense lamenta ordem do PM para 
prender quem insultar figuras do Estado

dos casos, os motins não tiveram 
a ver, de maneira alguma, com 
resultados das eleições presiden-
ciais.
 A Missão de Observação da 
UE manifestou dúvidas sobre a 
transparência nos resultados de 
algumas assembleias de voto, das 
quais as de Haut-Ogooué (sudes-
te), onde os resultados podem 
ter sido invertidos a favor de Ali 
Bongo Ondimba, vencedor do es-
crutínio, em detrimento de Jean 

Ping, candidato derrotado.
 A 31 de Agosto de 2016, depois 
de proclamados os resultados das 
presidenciais ocorridas quatro 
dias antes, a capital gabonesa, 
Libreville, e várias cidades das 
províncias do país viram-se numa 
situação quase insurreccional.
 O contencioso eleitoral levado 
diante do Tribunal Constitucio-
nal e a investidura precipitada 
de Ali Bongo Ondimba não 
apaziguaram as tensões.
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Satanistas criam curso infantil 
para contrapor ensino cristão 
Representantes de Deus 
e do Diabo na Terra esta 
a  disputar a atenção de 
alunos de escolas públicas 
nos Estados Unidos.

Ricardo Senra

Desde 2001, a Su-
p r e m a  C o r t e 
americana per-
mite que grupos 
re l ig iosos o fe -

reçam cursos extracurricula-
res a alunos da rede pública. 
Graças à regra, igrejas católi-
cas e evangélicas espalharam 
os chamados “Clubes de Boas 
Notícias” por colégios de todo 
o país, com a missão de “evan-
gelizar meninos e meninas com 
o Evangelho do Senhor, para 
estabelecê-los como discípulos 
da Palavra de Deus”.
Com a imagem de um lápis 
escolar de três pontas, simu-
lando um tridente, membros 
do Templo Satanista dos EUA 
decidiram aproveitar a legis-
lação para “oferecer uma al-
ternativa a crianças e pais” e 
questionar a legitimidade dos 
cursos cristãos na rede de en-
sino infantil. 
“Se cursos religiosos são per-
mitidos nas escolas, nós que-
remos espalhar nossos clubes 
por toda a nação para garantir 
que múltiplos pontos de vista 
estejam representados”, disse 
à BBC Brasil Chalice Blythe, 

directora nacional do progra-
ma “Satã Depois da Escola” 
(After School Satan Program, 
no original), do Templo Satâ-
nico dos EUA.
A estratégia inclui um convite 
em vídeo, com áudio invertido 
e imagens de crianças interca-
ladas com aranhas, bodes com 
longos chifres e outros símbo-
los satânicos, em que o gru-
po convoca estudantes para 
“aprenderem e se divertirem” 
com o satanismo.

Um livro de colorir chamado 
O grande livro de atividades 
das crianças satanistas, vendi-
do por 10 dólares (aproxima-
damente R$ 33), estimula os 
pequenos a brincarem de “li-
gar os pontos para formarem 
um pentagrama invertido”, 
símbolo clássico associado ao 
reino de Satanás.
Em coro com diversos grupos 
religiosos, a conservadora TFP 
(Tradição, Família e Proprie-
dade) americana reagiu, clas-
sificando o projeto como “sa-
crilégio” e convocando fiéis a 
protestarem “pelo retorno da 
moral cristã”.
“Precisamos frear a populari-
dade do satanismo”, destacou 
a entidade, endossando uma 
onda de abaixo-assinados cria-
dos por igrejas para proibir 
cursos satânicos para crianças.

Activismo x Religião

Com um discurso fortemente 
político, o Templo Satânico foi 
criado em 2014 como um novo 
ramo do Satanismo america-
no tradicional. O templo tem 
forte atuação em redes sociais, 
onde reúne mais de 100 mil 
seguidores - especialmente jo-
vens. Em menos de três anos, 
o templo inaugurou “capítu-
los” (ou escritórios) em 13 Es-
tados americanos.
Mais do que devotos do Dia-
bo, entretanto, o projecto sa-
tanista vem ganhando popula-
ridade entre ateus e ativistas 
políticos nos Estados Unidos e 
outros países.

“Precisamos de uma filial do 
templo no Brasil”, escreveu 
um morador do Rio de Janeiro 
na página do grupo satanista 
no Facebook.
“O novo prefeito da minha 
cidade é um bispo evangélico 
e está começando a mostrar 
serviço em nome de Deus. Nas 
câmaras legislativas existem 
cultos para Jesus. Em nossa 
Constituição está escrito que 
somos um país secular, mas 
mesmo em nossa Suprema 

Corte temos um crucifixo na 
parede. Se até a nossa Justiça 
não respeita a Constituição, 
quem respeitará?”, questionou 
o brasileiro, em meio a outros 
comentários críticos relacio-
nando política e religião.
Fundador do Templo Satâni-
co e ex-aluno de neurociência 
da Universidade de Harvard, 
o americano Lucien Greaves 
tem como bandeiras a defe-
sa do conhecimento científico, 
das liberdades individuais e 
direitos humanos, da legaliza-
ção do aborto e do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo 
e, acima de tudo, da separação 
entre religião e Estado.
O posicionamento gera ceti-
cismo - estes satanistas seriam 
mesmo religiosos ou são um 
grupo político que se aproveita 
das leis ligada a religiões?
“O Templo Satânico é uma re-
ligião igual a qualquer outra, 
na medida em que nós (mem-
bros) temos um senso de iden-
tidade, comunidade, estrutura 
narrativa, cultura e valores 
compartilhados”, responde a 
satanista Blythe, em entrevis-
ta à BBC Brasil.
“Não ter crenças ou funda-
mentos supersticiosos não nos 
torna menos sinceros em nos-
sas ações e convicções do que 
aqueles que mantêm a crença 
em uma divindade”, completa.
Mas, se o foco é científico e 
distante de misticismos, por 
que a opção pela imagem do 
diabo?
“Satanás é um símbolo do 
eterno rebelde em oposição à 
autoridade arbitrária”, res-
ponde. “Nosso é o Satanás é 
o herege que questiona as leis 

sagradas e rejeita todas as im-
posições tirânicas”.
Para o advogado constitucio-
nalista John Eidsmoe, “a prin-
cipal questão constitucional 
ligada a proposta de curso in-
fantil satanista é entender se o 
Satanismo é uma religião”.
“Não consigo prever como 
uma corte decidirá em relação 
a isso”, afirmou Eidsmoe ao 
jornal religioso The Christian 
Post.
Além dos cursos infantis, a 
estratégia do templo Satânico 
inclui a instalação de monu-
mentos dedicados a Satanás 
ao lado de estátuas cristãs em 
locais públicos e intervenções 
em procissões religiosas.
Para a maioria dos grupos 
cristãos tradicionais, estes sa-
tanistas seriam “ativistas polí-
ticos travestidos de religiosos”.
“Este grupo não é legítimo. 
A única razão para ele existir 
é se opor aos Clubes de Boas 
Notícias, onde ensinam a mo-
ral, o desenvolvimento do ca-
ráter, patriotismo e respeito, 
de um ponto de vista cristão”, 
afirmou, em nota, Mat Staver, 
fundador do grupo evangélico 
Liberty Counsel.
“O chamado grupo satanista 
não tem nada de bom para 
oferecer aos alunos. As escolas 
não precisam tolerar grupos 
que perturbem o ambiente e 
visam (prejudicar) outros clu-
bes legítimos. Nenhum pai em 
sã consciência permitiria que 
seus filhos participem desse 
grupo”, completou.
Para o pastor presbiteriano 
Jerry Newcobe, “um dos gran-
des problemas com a América 
contemporânea é o multicultu-

ralismo, que abrange todos e 
todos sem discernimento”.
“O cursos satanistas para 
crianças desrespeitam a lei 
porque querem proteger as 
crianças de qualquer forma de 
cristianismo”, diz.

Programa

A proposta “Satã Depois da 
Escola” prevê encontros men-
sais de uma hora em salas 
alugadas por escolas públicas, 
nos mesmos moldes dos clubes 
cristãos. As reuniões incluem 
“uma refeição saudável, aulas 
de literatura, atividades de 
aprendizado criativo, ciências 
e artes”.
“Todas as crianças são bem-
-vindas, independente de seu 
histórico religioso”, ressaltam 
os satanistas na carta de apre-
sentação do projeto a escolas.
À BBC Brasil, a porta-voz do 
Templo Satânico afirma que os 
cursos infantis não se propõem 
à devoção do Diabo, mas “a 
um currículo que enfatiza uma 
visão de mundo científica, ra-
cionalista e não supersticiosa”, 
como alternativa aos dogmas 
do ensino cristão.
Questionada se preferiria que 
as aulas cristãs fossem cance-
ladas, em vez de ter seus cur-
sos satânicos em atividade nas 
escolas do país, Blythe mostra 
preferência pela primeira op-
ção.
“Se o medo de os satanistas 
chegarem às escolas públicas 
for suficiente para justificar 
que todos os clubes religio-
sos sejam proibidos, veremos 
isso como um resultado posi-
tivo”, diz a representante do 
grupo.
À reportagem, ela diz afirma 
que “os Clubes de Boas No-
tícias não deveriam ser per-
mitidos em escolas públicas 
porque são uma ferramenta 
usada por fanáticos evangé-
licos para fazer proselitismo 
e doutrinar crianças jovens 
em sua visão extremista de 
mundo”.
A porta-voz do Templo Sa-
tânico diz que o grupo está 
“trabalhando na criação de 
um programa de volunta-
riado para os cursos infantis 
para o ano letivo 2017-2018, 
que permitirá que os volun-
tários estabeleçam os clubes 
em suas escolas”.
Questionado, o grupo não 
confirmou se obteve permis-
são oficial de alguma escola 
para a criação dos grupos no 
próximo ano letivo, que come-
ça em setembro. 
*BBC Brasil Washington
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Aumentam casos de raiva no país

O País registou durante o ano de 2016 cerca de noventa casos de raiva contra cinquenta e nove 
casos registados nos primeiros seis meses deste ano. Este facto, segundo as autoridades da área 

de saúde, deve à proliferação de cães vadios nas ruas do país.

Moçambique registou cerca de 
4.350 casos de violência contra 
crianças só no primeiro semestre 
do presente ano, índice conside-
rado ‘bastante assustador’ pe-
las organizações que trabalham 
na preservação dos direitos das 
crianças,.
Do universo de casos regista-

dos, 3.073 são civis, 664 crimi-
nais e os restantes outros casos.
De acordo com AIM, os dados 

foram revelados, na semana pas-
sada, pelo Coordenador de Fé e 
Desenvolvimento na Visão Mun-
dial, o reverendo Mugunhe.
Magunhe falava à imprensa na 

qualidade de porta-voz do semi-
nário sobre protecção das crian-
ças, que terminou na última sex-
ta-feira, na cidade de Maputo, 
cuja discussão envolve Confissões 
Religiosas de nível nacional.
Estes dados revelam a gravida-

de da violação dos direitos das 
crianças no país, o que igualmen-
te explica a razão de Moçambi-
que estar entre os dez piores pa-
íses a nível mundial no que diz 
respeito à protecção das crianças.
Esta não é uma posição que 

nos deixa confortáveis, como um 
país. Precisamos de agir. E estas 
acções devem ser levadas a cabo 
por todos os membros da socie-
dade, a todos os níveis, disse a 
fonte.
Algumas das piores formas de 

violação dos direitos das crianças 
apontadas como grande desafio 
em Moçambique são os casa-
mentos prematuros e são as que 
levam o país a constar da lista 
negra a nível global.
Este fenómeno preocupa não só 

as autoridades governamentais 
nacionais, mas também diversas 
organizações não-governamentais 
e outras da sociedade civil, como 
são os casos das Confissões Re-
ligiosas e a Visão Mundial, que 
procuram encontrar soluções 
para mitigar e reduzir o impac-
to causado por actos praticados 
contras as crianças.
Refira-se que a ideia de envol-

ver os líderes religiosos como 
guardiões dos direitos das 
crianças surge verificado que 
estes têm um papel fundamen-
tal na sociedade, pois são vis-
tos como agentes socializadores 
com poder de influenciar as co-
munidades. 

Ciclone poderá atraves-
sar Moçambique entre 
Janeiro e Fevereiro do 
próximo ano

Formação é a solução para as PME
Face às dificuldades de 
acesso ao crédito bancá-
rio, as pequenas e médias 
empresas (PMEs) moçam-
bicanas podem buscar au-
xílio na academia, elegendo 
a formação como a melhor 
saída para o problema.

Esta ideia foi de-
fendida, há dias, 
em Maputo, por 
Joaquim Mabuian-
gue, coordenador 

da Incubadora Tecnológica e 
de Empresas da Universidade 
Politécnica, durante as jornadas 
científicas transdisciplinares da 
Escola Superior de Gestão, Ci-
ências e Tecnologias (ESGCT), 
uma unidade orgânica da Uni-
versidade Politécnica. 
Fazendo uma breve radiogra-
fia da relação entre as PMEs e 
a banca, Joaquim Mabuiangue 
considerou que, normalmente, 
os bancos não têm facultado o 
acesso ao financiamento para 
este núcleo de empresas, por 
considerar, em alguns casos, que 
não são suficientemente organi-
zados. 
“Na visão das instituições finan-
ceiras, se uma PME não está 
devidamente organizada sig-
nifica que não tem, por exem-

plo, as contas em dia e outras 
condições fundamentais para o 
acesso ao crédito”, avançou o 
académico, acrescentando que, 
“quando um investidor solicita 
um empréstimo, os bancos que-
rem estar a par das suas contas, 
através do extracto bancário e 
do seu fluxo de caixa, ou seja, 
privilegiam a análise financei-
ra”.
“Nem sempre as PMEs têm 
essa capacidade de estarem de-
vidamente organizadas, o que 

resulta na perda de financia-
mento por parte dos grandes 
bancos”, assegurou.
A solução para este problema, 
conforme Joaquim Mabuian-
gue, está nas academias, que a 
seu ver fornecem instrumentos 
e capacitam as PMEs a estarem 
organizadas para terem acesso 
ao crédito. 
“Por exemplo, a nível da Uni-
versidade Politécnica temos es-
tado a capacitar as PMEs e a 
oferecer cursos de gestão para 

os pequenos negócios, ensinando 
as pessoas como elas podem fa-
zer a sua gestão e como devem 
fazer registos básicos”, referiu. 
Na mesma abordagem, revelou 
que A Politécnica é pioneira na 
formação de gestores bancários 
no que diz respeito aos créditos, 
através da Incubadora Tecnoló-
gica e de Empresas. 
“Enquanto formamos os pequenos 
empresários, estamos igualmente a 
formar os bancos em matérias de 
financiamento às PMEs, para que 
eles possam saber como devem em-
prestar dinheiro”, disse. 
Aquele orador fez este pronuncia-
mento na apresentação do tema 
“Empreendedorismo hoje em Mo-
çambique: desafios, possibilidades e 
oportunidades”, inserido nas jorna-
das científicas transdisciplinares da 
ESGCT. 
A respeito destas jornadas, que 
decorrem sob o lema “Promover a 
investigação, socializando o conhe-
cimento”, a directora da ESGCT, 
Sandra Brito, referiu que as mes-
mas constituem um espaço de di-
vulgação da produção técnico-cien-
tífica da comunidade académica. 
“As presentes jornadas científicas 
visam, fundamentalmente, pro-
mover a investigação científica no 
seio da comunidade académica da 
ESGCT, bem como estimular a 
ligação entre a prática profissional, 
o mercado de trabalho e a cultura 
moçambicana”, concluiu Sandra 
Brito. 

Dois produtos de medicina 
tradicional chinesa, um dos 
quais comercializado em Ma-
cau há cerca de 30 anos, foram 
registados este mês em Mo-
çambique, anunciou a Lusa, 
citado pela ANGOP.
Os dois produtos, de duas em-
presas chinesas, uma das quais 
de Macau, foram seleccionados 
tendo em conta as necessida-
des do mercado e os factores 
de eficácia e segurança, no 
âmbito da cooperação entre 
o Parque Científico e Indus-
trial de Medicina Tradicional 
Chinesa para a Cooperação 
Guangdong-Macau, situado na 
ilha da Montanha (Hengqin), 
adjacente ao território, e o mi-
nistério da Saúde de Moçambi-
que, segundo um comunicado.
Para a conclusão do registo, 
o Parque teve de ultrapassar 
divergências entre legislações, 
realizar ajustamentos do pro-
jecto técnico e normalizar do-

cumentos, num processo que 
vai criar uma base para a 
concretização da plataforma 
dos serviços públicos de regis-
to dos produtos de medicina 
tradicional chinesa no estran-
geiro, concedida pela Admi-
nistração Estatal de Medicina 
Tradicional Chinesa.
Desde 2015 que o Parque já 
realizou vários cursos de for-
mação profissional de técnicas 
de medicina chinesa para mé-
dicos e fisioterapeutas do sis-
tema de hospitais públicos mo-
çambicano, numa estratégia de 
divulgação inicial da medicina 
para incentivar o uso dos me-
dicamentos.
Na abertura do fórum de coo-
peração de Medicina Tradicio-
nal Chinesa, que decorreu na 
quarta e quinta-feira, em Ma-
cau, o secretário para a Econo-
mia e Finanças, Lionel Leong, 
considerou fundamental a cer-
tificação e regulamentação da 

medicina tradicional chinesa e 
o reforço da promoção da acti-
vidade no mundo.
Macau, como plataforma para 
a promoção da medicina tra-
dicional chinesa nos países 
de língua portuguesa, reuniu 
neste fórum representantes de 
Portugal, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e 
São Tomé e Príncipe.
A Organização Mundial de 
Saúde criou em 2015, em Ma-
cau, o centro de cooperação de 
medicina tradicional chinesa, 
uma plataforma para a região 
se afirmar na formação de es-
pecialistas e na cooperação in-
ternacional.
A produção de medicamentos 
chineses em Macau registou 
um crescimento pelo terceiro 
ano consecutivo, com receitas 
no valor de 48,70 milhões de 
patacas (cerca de cinco mi-
lhões de euros), de acordo com 
dados oficiais de 2016.

Na China, no ano passado, o 
valor da produção industrial 
de medicina tradicional foi de 
865 mil milhões de yuan (cerca 
de 110 mil milhões de euros), 
com a sua difusão em 183 paí-
ses e regiões.
Em 2016, o comité central do 
Partido Comunista Chinês 
(PCC) e o Conselho de Estado 
lançaram um plano estratégico 
de saúde de longo prazo (2016-
2030), alicerçado em torno da 
medicina tradicional chinesa, 
numa estratégia que dá igual 
relevo ao desenvolvimento da 
medicina tradicional da oci-
dental.
O Parque Científico e Indus-
trial de Medicina Tradicional 
Chinesa para a Cooperação 
Guangdong-Macau promove 
a cooperação na área com os 
países lusófonos, no âmbito da 
iniciativa “Uma Faixa, Uma 
Rota”, lançada pelo Presidente 
chinês, Xi Jinping, em 2013.

Dois produtos de medicina tradicional chinesa 
registados em Moçambique

Sandra Brito
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BCI lança cartão para Contabilistas e Auditores
Teve lugar, semana passa-
da, em Maputo, a cerimónia 
de assinatura do acordo 
que formalizou o lançamen-
to do Cartão de Débito 
OCAM, uma parceria entre 
o Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) e a 
Ordem dos Contabilistas e 
Auditores de Moçambique 
(OCAM). 

Este novo meio de pa-
gamento, disponível 
para os membros da 
OCAM e para todos os 
seus profissionais asso-

ciados, é multifuncional, destacando 
nele as componentes de Identifica-
ção (nome, foto, número de mem-
bro, função) e Bancária (realização 
de pagamentos em POS ou levanta-
mentos em ATM, através de redes 
nacionais e internacionais de ATM 
e POS; Serviços Electrónicos, atra-
vés de eBanking disponibilizando a 
realização de uma vasta gama de 
operações rápidas e seguras, nomea-
damente, transferências interbancá-
rias, pagamentos de serviços, consul-
tas de extractos de conta, conversão 
de moeda, entre outras).
O Presidente da Comissão Execu-
tiva (PCE) do BCI, Paulo Sousa, 
um dos signatários do Protocolo, 
não tem dúvidas “do acerto que 
esta parceria pode e vai certamente 
produzir. Contem com o BCI como 
Parceiro na viabilização dos vossos 

projectos de actividade corrente. 
Terão também o nosso apoio para 
a concretização de planos de inves-
timento, assegurando a nossa inteira 
disponibilidade para análise dos me-
lhores cenários que possam conduzir 
ao crescimento e reforço da acção da 
Ordem dos Contabilistas e Audito-
res de Moçambique.”
Por seu turno, o Bastonário da 
OCAM, Mário Sitoe, começou por 
referir a evolução da Contabilida-
de que “tradicionalmente era pre-
parada para fins fiscais, mas hoje 

exige-se à nossa classe que prepare 
as demonstrações financeiras, sem 
olvidar a necessária e obrigatória 
observância daquilo que são as nor-
mas fiscais. Hoje, a Contabilidade 
deve produzir informação que ajude 
os empresários, ajude a sociedade, 
ajude todos os actores do mercado a 
tomarem as suas decisões, cada um 
na área que lhe diz respeito. Pelo 
seu nível de educação e formação os 
contabilistas e auditores devem ser 
os promotores desta mensagem à 
sociedade.” 

Noutro desenvolvimento, referiu-
-se à importância da parceria: “Os 
bancos são centros de excelência 
de implementação das práticas das 
mais actuais e evoluídas do exercí-
cio das profissões de contabilidade 
e auditoria, devido à sua elevada 
responsabilidade para com os clien-
tes e o mercado, sendo por isso ob-
jecto de grande vigilância por parte 
das entidades de supervisão e das 
entidades do governo. Orgulha-nos 
aliamo-nos a um banco que prima 
pela excelência no mercado, e que 

os actos de responsabilidade social 
que tem levado a cabo estão à vista 
de todos nós. O BCI é daqui! Or-
gulhamo-nos termos sido escolhidos 
pelo BCI para esta nova fase de 
crescimento.”
Recorde-se que já anteriormente, 
em Agosto de 2013, o BCI havia 
rubricado um Protocolo Financei-
ro e de Cooperação com a OCAM 
que disponibilizou aos colaborado-
res desta Ordem condições espe-
ciais no acesso a produtos e servi-
ços financeiros do BCI. 

A Associação Internacional de 
Estudantes em Ciências Econó-
micas e Empresariais–AIESEC 
Moçambique realizou recen-
temente, em Maputo, a Con-

ferência Nacional de Líderes 
desta agremiação, evento que 
reuniu mais de 25 jovens oriun-
dos das províncias de Sofala, 
Gaza, Maputo e Nampula. 

A conferência nacional teve por 
objectivo unir o corpo directivo 
nacional da AIESEC aos cor-
pos directivos das províncias 
representadas no evento, tendo 
a ocasião servido para a defini-
ção de estratégias que vão con-
duzir a entidade no mandato 
2017-2018, também conhecido 
por “Geração 17-18”. 
Falando sobre o evento, que 
marcou o arranque do mandato 
do novo corpo directivo nacio-
nal, a presidente da AIESEC 
em Moçambique, Deasy Muzi-
ma, referiu que os participantes 
deixaram ideias benéficas para 
o contínuo crescimento da or-
ganização. 
“Para nós, a realização desta 
conferência significou o início 
de uma nova geração que vai 
trazer resultados e impacto nas 
comunidades em que a AIE-
SEC está inserida”, garantiu. 
No tocante aos temas discuti-
dos e à reprogramação de ac-
tividades, Deasy Muzima avan-
çou que “os conteúdos foram 
alinhados à realidade da nossa 
entidade e do nosso País, na 

medida em que precisamos de 
acções que façam diferença no 
nosso meio de actuação”. 
Por sua vez, a conferência cul-
minou com a apresentação do 
plano de actividades para o 
mandato 2017-2018 pelo novo 
elenco directivo da AIESEC ao 
Ministério da Juventude e Des-
portos (MJD). 
Para além da apresentação do 
plano de actividades da “Ge-
ração 17-18”, a AIESEC e o 
MJD analisaram os mecanis-
mos de colaboração entre os 
dois organismos, tendo em vis-
ta garantir o desenvolvimento 
da juventude moçambicana.
Participaram no encontro o 
corpo directivo da AIESEC, 
encabeçado pela respectiva 
presidente, Deasy Muzima, 
e o Ministro da Juventude e 
Desportos, Alberto Nkutumu-
la, que se fez acompanhar por 
quadros seniores do ministério.
No prosseguimento das suas ac-
tividades, a AIESEC Moçambi-
que e a Psico-Estar assinaram, 
recentemente, em Maputo, um 
memorando de entendimento 

que visa a mútua colaboração 
no desenvolvimento e capacita-
ção de jovens moçambicanos.
O memorando define os me-
canismos de coordenação e de 
envolvimento das duas orga-
nizações na materialização de 
projectos, pequenas iniciativas 
e eventos que visam a divulga-
ção e a execução de programas 
de capacitação, bem como o 
desenvolvimento que elas pro-
porcionam. 
Comentando sobre o acto, De-
asy Muzima, destacou a assi-
natura deste memorando de 
entendimento que, a seu ver, 
representa o início de uma li-
gação duradoura entre as duas 
entidades. 
“Significa a materialização de 
um propósito comum, o de tor-
nar os jovens em actores prin-
cipais nas mudanças que quere-
mos para o nosso País”, frisou. 
Assinaram o referido memoran-
do de entendimento Deasy Mu-
zima, presidente da AIESEC 
em Moçambique, e Andrea Ser-
ra, psicóloga e co-fundadora da 
Psico-Estar. 

AIESEC prepara-se para a “Geração 17-18
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A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) e a Agência 
dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacio-
nal (USAID) assinaram nesta 
quinta-feira, em Maputo, um 
acordo de cooperação para a 
implementação do Programa 
de Apoio ao Processamento de 
Crimes Contra a Vida Selva-
gem, em Moçambique.
Assinaram o acordo a Procura-
dora-Geral da República, Be-
atriz Buchili, e o Embaixador 
dos EUA acreditado em Mo-
çambique, Dean Pittman.
Em comunicado, a PGR  re-
fere que para a materialização 
do programa serão disponibili-
zados cerca de 230 mil dólares 
que serão desembolsados ao 
longo de dois anos.
O montante visa financiar a 
capacitação de magistrados, 
elaboração de um manual de 
procedimentos e criação de 
uma base de dados de proces-
sos, com foco no tráfico de ani-
mais selvagens.
Esta é mais uma acção que de-
corre do Acordo de Objectivo 
de Desenvolvimento celebrado 
entre a USAID e o Governo da 
República de Moçambique no 
dia 30 de Setembro de 2014, 
que tem na Procuradoria-Ge-
ral da República a entidade 
executora.
Após assinatura do acordo e 
dirigindo-se aos presentes, Bu-
chili destacou que o Ministério 
Público assume e intensificará 
a prevenção, o combate às in-
fracções contra a biodiversida-

de, designadamente o abate de 
espécies protegidas

USAID apoia 
protecção à vida 
selvagem em 
Moçambique

economia

Projecções económicas de Nyusi
divergem com a realidade
O presidente da Frelimo, 
Filipe Nyusi, que, no decor-
rer do XI Congresso do par-
tido, foi confirmado como 
candidato único à sua 
própria sucessão, anun-
ciou que no seu segundo  
mandato projecta um 
crescimento económico 
de sete (7) a 10 porcento. 
A não ser falácia de uma 
campanha eleitoral ante-
cipada, este será o maior 
crescimento económico 
registado na história de 
Moçambique, considerando 
que nos últimos três anos 
a economia tem decresci-
do gradualmente.

Nelson Mucandze

No momento em 
que a proposta 
de lei do Plano 
Económico e So-
cial (PES) e do 

Orçamento de Estado (OE) 
para 2018 aponta para um 
crescimento na ordem de 5,3 
porcento em 2018, superior à 
taxa de 4,7 porcento prevista 
para ano em curso, Nyusi am-
biciona elevar o Produto Inter-
no Bruto para 10 porcento.
“Na agenda 2020-2025 proje-
tamos um crescimento mínimo 
anual e de forma contínua en-
tre sete e 10 porcento”, disse 

o único candidato à liderança 
do partido, no congresso que 
decorreu semana passada na 
província de Maputo.
Distanciando-se do boom dos 
recursos minerais que colo-
cam Moçambique como um 
País promissor e possível de 
alcançar um PIB 
de 10 por cento, 
Nyusi disse que o 
crescimento terá 
por base “quatro 
pilares”, nomea-
damente a agri-
cultura, energia, 
infra-estruturas e 
turismo.
Numa visão es-
tratégica, o Exe-
cutivo lembrou que o censo da 
população realizado este ano, 

indica que Moçambique deverá 
chegar a 46 milhões de habi-
tantes em 2040, e para gerir 
essa demanda é preciso enca-
rar estas projeções com caute-
la.
“Devemos encarrar esta pro-
jecção com seriedade. Deve-

mos balancear 
o que ela tem 
de pos i t ivo e 
o que ela traz 
de desafio. Ne-
cessitamos de 
pensar estrate-
gicamente”, re-
alçou para, em 
seguida, frisar 
que “só assim 
potenciaremos 

as oportunidades criadas com 
o crescimento demográfico e 

enfrentar o desafio de cresci-
mento da procura por alimen-
tos, água, habitação, educação 
e transportes”.
Um facto que merece muita 
atenção, é que, por coincidência 
ou não, o PIB começou a decres-
cer em 2014, um ano antes de 
Nyusi assumir presidência. De 
2010 a 2014, Moçambique co-
nhecia um crescimento contínuo, 
chegando a atingir 7 porcento.
Já nos último três anos, o que 
se viu nos indicadores económi-
cos foram apenas descidas,  che-
gando a 3,4 porcento, em 2016, 
contra 6,6 porcento em 2015. 
No primeiro semestre do ano em 
curso, de acordo com os dados 
do Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE), Moçambique cresceu 
3,0 porcento.

A empresa ENI East Afri-
ca contratou a empresa ita-
liana RINA Services para 
cert i f icar a qual idade do 
desenho e do fabrico das 
estruturas e equipamento 
submarino a ser utilizado na 
plataforma flutuante para 
processar gás natural a ser 
extraído no projecto Coral 
Sul, no norte de Moçambi-
que, informou a empresa.
A plataforma flutuante será 
uma das únicas três existen-

tes à escala mundial, indo 
ser instalada na zona sul do 
bloco Área 4, em águas pro-
fundas da bacia do Rovuma, 
sendo antecipado que a ex-
ploração do gás natural aí 
existente represente ajudar 
ao desenvolvimento da eco-
nomia de Moçambique.
Descoberto pe la  ENI em 
2012, o campo Coral contém 
cerca de 450 mil milhões de 
metros cúbicos (16 biliões 
de pés cúbicos) de gás na-

tural, devendo no decurso 
da primeira fase, com início 
previsto para 2021, serem 
extraído e processados cinco 
biliões de pés cúbicos.
A plataforma flutuante tem 
uma capacidade de 3,4 mi-
lhões de toneladas por ano, 
indo a RINA Services ga-
rantir que todos os equi-
pamentos  i rão func ionar 
correctamente, derivando o 
contracto do facto de uma 
estrutura deste tipo ir ser 

utilizada pela primeira vez 
por um grupo petrol í fero 
italiano.
A plataforma, cuja cons-
trução foi adjudicada a um 
consórcio formado pela Sa-
msung Heavy Industr ies , 
Technip de França e JGC 
do Japão, terá 439 metros 
de comprimento, 65 metros 
de largura, um calado de 
38,5 metros e um peso de 
210 mil toneladas. 

Macauhub

ENI East Africa contrata RINA Services 
para garantir qualidade da plataforma

“Na agenda 2020-
2025 projetamos 
um crescimento 
mínimo anual e de 
forma continua 
entre sete e 10 
por cento”

PIB na cotação atual do dólar americano. Não ajustado pela inflação.

BCI vai financiar mulheres empreendedoras l
As mulheres empreendedoras vão beneficiar-se de financiamento e assistência técnica para concre-
tizarem os seus projectos o projecto enquadra-se na parceria existente entre a Ideias e Conteúdos 

de Empreendedorismo Feminino (ICEF) e o Banco Comercial de Investimentos (BCI).
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Grupo estatal da Tailândia compra 
gás natural em Moçambique

PUBLICIDADE

O grupo estatal PTT, 
anteriormente conhecido 
por Petroleum Authority 
of Thailand, assinou um 
acordo para comprar 2,6 
milhões de toneladas 
por ano de gás natural a 
ser extraído pelo grupo 
norte-americano Anadarko 
Petroleum no bloco Área 1 
da bacia do Rovuma, norte 
de Moçambique, noticiou o 
jornal Bangkok Post.

O grupo Anadarko 
Petroleum fun-
ciona como ope-
rador do bloco 
Área 1 com uma 

participação de 26,5%, sendo 
os restantes parceiros a es-
tatal moçambicana Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(15%), Mitsui E&P Mozambi-
que Area 1 Ltd. (20%), ONGC 
Videsh Ltd. (16%), Bharat Pe-
troResources Ltd. (10%), PTT 
Exploration & Production Plc 
(8,5%) e Oil India Ltd. (4,0%).
A PTT Exploration & Pro-
duction Plc, subsidiária do 
grupo tailandês PTT, adquiriu 

a participação de 8,5% detida 
pela irlandesa Cove Energy, 
ao adquirir a totalidade do 
capital desta empresa, cujo 
principal activo era precisa-
mente aquela participação, 
contra o pagamento em di-
nheiro de 1,9 mil milhões de 

dólares.
Os parceiros do bloco Área 
1 deverão tomar uma deci-
são final de investimento até 
ao final de 2017, a fim de que 
o início da extracção de gás 
natural se possa iniciar entre 
2022 e 2023. Macauhub

O grupo brasileiro Vale ad-
judicou à Mota-Engil África, 
subsidiária do grupo português 
Mota-Engil, um contracto de 
fornecimento de serviços mi-
neiros no valor de 445 milhões 
de dólares, informou o grupo 
português em comunicado ao 
mercado divulgado terça-feira.
Ao abrigo desta contracto, a 
Mota-Engil África vai forne-
cer serviços que englobam a 
perfuração, fornecimento de 
explosivos, carga e transpor-
te de estéril e carvão, no pro-
jecto mineiro de extracção de 
carvão em Moatize, de que a 
adjudicatária é concessionária.
O grupo brasileiro Vale é um 
dos maiores grupos mineiros 

do mundo sendo ainda a maior 
empresa privada da América 
Latina, tendo sede no Rio de 
Janeiro, Brasil, com actuação 
nos cinco continentes.
Em Angola, a Mota-Engil 
África foi contratada pelo 
governo provincial de Luan-
da para executar a terceira 
fase do projecto para a reno-
vação das ruas de Luanda.
Este contracto, no valor de 
76 milhões de dólares, inclui 
a reparação de buracos, de 
passeios e lancis, a colocação 
de placas de sinais de trânsi-
to e a limpeza de coletores, 
entre outros serviços e forne-
cimentos. 

Macauhub

Grupo Mota-Engil obtém contractos 
em Angola e em Moçambique
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Assalto pelas mudanças

Na semana que findou assistiu-se 
tudo em Maputo, desde a alegria 
pela continuidade de uns e a tris-
teza pela descontinuidade de no-
mes sonantes na  Frely. O momento 
atraiu até procuradores, que enga-
vetaram leis em Tete para de perto 
cantar “hosanas” no encontro dos 
membros do Partidão que nasceu do 
movimento de libertação contra o 
jugo colonial.
Mas, para nós, o importante será 
a implementação das decisões  saí-
das dos debates que, diga-se em to-
dos lados, foram ricos. Oxalá que o 
discurso do líder da Frelimo, Filipe 
Nyusi, que declarava “urgente” o 
combate contra à corrupção diante 
de uma plateia infiltrado de supos-
tos corruptos, encontre terreno fértil 
em Moçambique.
Mas cada um sai-se bem no que me-
lhor sabe fazer: outros em discurso 
e outros na prática. Temos teste-
munhado isso; vimos quando o ve-
terano de guerra Eduardo da Silva 
Nihia ofereceu um dos exemplares 
do livro M’toto, que retrata o per-
curso histórico dos 10 anos da luta 
armada de libertação nacional. É 
uma obra rica a julgar pelos 5minu-
tos que folheamos.
Mudanças! Sempre que falamos de-
las, nos vem as personalidades que 
conquistam os corações. Domingos 
Tivane, ao lado do jovem edil Ca-
listo Cossa, em conversa, momentos 
depois de inauguração da panifica-
dora. Sim, comentam que as gran-
des mudanças chegarão a velocidade 
do vento quando os jovens se trans-
formarem num poder em Moçambi-
que.
Nessa caminhada precisa de engaja-
mento de todos, não se pode chegar 
muito longe sozinhos. Precisa-se de 

jovens, sim, de religiosos, políticos... 
e parceiros, aqueles que em momen-
tos nebulosos se mobilizam em nome 
de amizade e de braços abertos, lá 
estão para os acolher. O Embaixa-
dor da União Europeia, Sven Kuhn, 
é o símbolo da amizade; é a presen-
ça da Europa em Moçambique. En-
fim, aqui também é Europa.
Kuhn, ao lado da esposa, felicitan-
do a artista plástica, Nelly Guam-
be, pela sua exposição patente no 
Núcleo de Arte. A menina artista 
tem seu significado em Moçambique, 
pois já mostrou, através da arte, a 
intensidade do sentido da coragem 
e do diálogo para saúde política em 
Moçambique. Referimo-nos do seu 
diálogo com arte, motivada pela re-
alidade que presencia e da conversa 
contínua com Moçambique.
Nem tudo que se fez há 30 anos fi-
cou no passado, dependendo da re-
levância, pode-se rever e trazer no 
presente. Que tal também no futu-
ro? É o que se fez com a obra “Ór-
fãos em Perigo”, do combatente Cri-
santo Cosme Nyusi.
Testemunharam o acto da segun-
da José Guerra e Gilberto Mendes. 
Não podiam deixar de aplaudir a 
materialização do sonho do grande 
combatente inconformado. Seu es-
pírito de um combatente renitente 
revelou-se no passado muito recen-
te, quando matriculou-se no período 
pós-laboral da escola onde era direc-
tor e, com os outros alunos, frequen-
tou as classes ali leccionadas, sem 
exigir tratamento especial e sem 
pressões.
É um exemplo nobre de se ver num 
País onde o grupo que bate palmas 
quando se dá o presente, é o mesmo 
que canta hosanas quando se nega a 
mesma oferta...
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Parabéns para você

Tu és um colega adoráv-
el, meigo e carinho-
so, pois mereces no 
dia de hoje muitas 
alegrias. Que o Pa-
pai do céu te prote-
ja e abençoe sempre 
por todos os dias 
da tua vida que está 
apenas começando. 
Nosso coração se enche 
de felicidade por estar sempre pre-
sente, vendo um sorriso brilhar em 
teu rosto. De colegas da ESJ.

Mais muitos e longos 
anos de vida; que 
receba a protecção e 
abençoe do Senhor 
do céu; que cresças 
com amor e car-
rinho dos teus pais, 
tios, avôs (Mila e 
Ernesto e Elsa, Vir-
gílio), madrinhas, pri-
mas e amigas. O nosso 
amor é maior e sincero. Feliz an-
iversário princesa Sheltem.

O tempo nunca poderá 
apagar a linda história 
que nos une. Obriga-
da por ser a minha 
melhor amiga! Feliz 
Aniversário! A nos-
sa vida tem mais 
valor quando en-
contramos alguém 
que entende a nossa 
essência e embala o 
nosso coração nos mo-
mentos mais difíceis. Para-
béns amiga! Obrigada por todos estes 
anos de amizade genuína e lealdade 
incomparável. De amigas.

Estes são os seus primeiros 
anos nesta longa via-
gem da vida. Mas esta 
pequena aventura 
infantil é das mais 
emocionantes, pois 
vive de cores, fanta-
sia e alegria. Hoje, 
tudo é brincadeira e 
nós esperamos  que a 
parte mágica destes anos te 
acompanhe para sempre. Hoje, 
brinque muito! Feliz aniversário. Votos 
de Xiluva. 

Hoje, é um dia memorável 
e cheio de alegrias. É 
inacreditável como o 
tempo correu tão de-
pressa para nós. Ai-
nda me lembro dos 
teus primeiros passos, 
tu caias e levantavas e 
caias de novo, sempre 
fazendo tentativas. E 
hoje tu já estas percor-
rendo caminhos sozinha. 
Mas eu sei que tu terás sabedoria para 
enfrentar os obstáculos que a vida nos 
impõe. Votos dos teus pais.

Menina Evinilde, votos 
de muitos anos de 
vida e longa camin-
hada neste mundo 
cheio de belezas e 
tristezas, contin-
ue assim, que irás 
longe.  Que sejas 
muito feliz e que o 
teu futuro percurso 
de vida seja longo e nele 
nunca falte tudo que almejar. 
Deus abençoe. Parabéns. Teus 
colegas do DCII!.

Nelson Sheltem
Sara

Liam
Marta Evinilde

Tu vieste dar-me um novo 
e maior significado à 
minha vida, e todos os 
dias enche os nossos 
corações de orgulho 
e amor. É eterno, e 
incondicional, maior 
que o tempo e superior 
à própria vida. Hoje, 
revivo mais intensam-
ente o dia em que chegaste 
ao mundo; aquele que foi o 
dia mais mágico da minha vida. Muitas 
felicidades! Dos teus pais.

Ter um colega de pro-
fissão que é sempre 
honesto e que nos re-
speita é um privilé-
gio, pois nem todo 
mundo tem. Mais 
do que um colega, 
tu és o nosso mel-
hor amigo! Na vida 
existem muitas coi-
sas incertas e efêmeras, 
mas nunca duvide da eterna 
amizade e admiração por ti. Feliz 
Aniversário!

KelvenConstantino
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A exposição “A história de 
Moçambique” suscitou di-
versos debates, sobretudo 
de registos recentes.
A galeria Artesambique op-
tou por contá-la através de 
uma exposição colectiva de 
pintura que junta Mankew 
e a lguns d i sc ipulados da 
sua geração, nomeadamente 
Matine, Dimande e Dito.
Tendo como tema a reali-
zação do 11° Congresso do 
partido Frelimo, a mostra 
conta com 21 obras e é uma 
oportunidade para contar a 
história do País, destacando 
personagens anónimas que a 
história oficial ignora.
 “Uma vez que, nem todos 
os artistas poderiam estar a 
expor no pavilhão do Con-
gresso, trouxemos algumas 
para aqui. A Frelimo sem-
pre deu primazia às artes”, 
esclareceu Simão Nhampos-
sa, curador da mostra.
Um dos embondeiros das 
artes plásticas moçambica-
nas,  Mankew, levou para 
as paredes da Galeria Ar-
tesambique as suas primei-
ras obras que lhe são ca-
racterísticas, cujo discurso 
é carregado de mensagens 
que buscam a revolução e a 
construção do homem novo 
(ecos da tentativa de im-
plantação do sistema socia-
lismo).
Por sua vez,  Matine,  Di-
mande e Dito enveredaram 
pela visão mais plural que 
caracteriza a sua geração, 
que é posterior à do mes-
tre Mankew, Malangatana, 
Chissano entre outros.
“ Estas obras espelham a 
cultura do nosso País”, ob-
serva o curador, para quem 
as artes carregam a vanta-
gem de possuir vários cami-
nhos para construir e inter-
pretar uma história. 
Destaca-se, inevitavelmen-
te ,  o  rea l i smo exp lorado 
por Matine para ilustrar a 
emancipação da mulher e 
a sua constante luta para 
contribuir para o desenvol-
vimento do País.

Artistas plásticos con-
tam história de Moçam-
bique

Sónia Sultuane lança “Roda das encarnações” no Brasil 
A poetisa moçambicana Sónia Sultuane lançou um livro literário no Brasil, sob a chancela da Kapulana. A obra 
intitulada “Roda das encarnações”, que teve a oportunidade de conhecer o “lirismo místico dessa talentosa 

poeta de Moçambique, representa todas essas facetas de sua vivência e personalidade. cultura

Mathe defende a necessidade de se criar 
uma ponte entre  artista e mercado 
Durante o encontro sobre 
“a valorização de artista 
e da obra”, vários aman-
tes da cultura estiveram 
reunidos no Núcleo de Arte 
para debater a questão da 
ausência de mercado para 
os profissionais de arte no 
País. O docente do Isarc, 
Geraldo Mathe, defende a 
necessidade da ponte para 
permitir maior visibilidade 
do artista.

Adelina Pinto 

O director do Cen-
t r o  C u l t u r a l 
Franco-Moçam-
b i c a n o ,  Ma r c 
Brebant, falan-

do, na qualidade de orador, 
disse que a temática surge 
durante a última conferên-
cia, onde foram abordadas 
qu e s t õ e s  qu e  t em a  v e r 
com ausência de mercado 
no País.
Para Brebante, as artes vi-
suais têm muito valor aqui 
em Moçambique e muitas 
vezes não são reconhecidos. 
Daí que “achei interessan-
te falar da valorização da 
arte do artista e da obra, 
num momento  em que  o 
artista e as obras de artes 
não são valorizados inde-
pendentemente do percurso 

académico”. 
Af i rmou que “ um art i s -
ta de percurso académico 
traz projectos colectivos e 
individuais ,  e muitos de-
les terminam nestes luga-
res escondidos e não tem 
continuidades, porque nin-
guém fala deles dentro, as-
sim como fora do País”. 
Por seu turno, o docente do 
Isarc, Geraldo Mathe, disse 
que o reconhecimento, a ní-
vel internacional, é um ou-

tro problema que não tem 
a ver com Núcleo de Arte, 
mas com os que levam as 
artes nacionais, no caso dos 
compradores que não tem 
onde vender as obras. 
 “ O que temos que fazer é 
mudar a nossa mentalidade. 
Deixar de querer viver de 
esmolas de outras pessoas e 
começar a mudar e sair para 
outros pontos do mercado”, 
disse Mathe.
Acrescentou que “ para um 

artista fazer a sua carreira, 
independentemente da for-
ma como ela começa seja 
académica ou autodidacta, 
em algum momento, preci-
sa de uma ponte para fazer 
atravessar, na qual pode ser 
acidental ou lobby político, 
tal que permite maior visi-
bilidade. De igual modo, nós 
podemos analisar a questão 
do espaço que tem a função 
na valorização e conserva-
ção da arte e do artista”.    

O escritor moçambicano, Al-
dino Muianga, lança, esta 
terça-feira em Maputo, o novo 

romance com título “Asas 
Quebradas” sob chancela Edi-
tora Cavalo do Mar. O livro 
será apresentado pelo aca-
démico Aurélio Cuna, numa 
sessão que contará ainda com 
uma leitura encenada por Ro-
gério Manjate. 
Este evento servirá para cele-
brar os 30 anos de produção 
literária do autor, que este 
ano é o escritor homenageado 
na Feira do Livro de Maputo. 
Esta é a segunda obra publi-
cada pela Cavalo do Mar, na 
colecção pelagem negra e é a 
décima quinta obra do autor. 
Aldino Frederico de Oliveira 
Muianga é membro da As-
sociação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO) e sócio 

fundador da Associação de 
Médicos Escritores e Artistas 
de Moçambique (AMEAM), é 
um dos mais importantes es-
critores de Moçambique. Foi 
colaborador de primeira linha 
da revista Charrua e da revis-
ta ECO, editada pela Univer-
sidade Eduardo Mondlane. Foi 
ainda coordenador da página 
literária da revista SAPES, 
editada no Zimbabwe, entre 
1991 e 1992, onde publicou en-
saios sobre literatura lusófona 
nos países africanos. Colabo-
rou como cronista em diversos 
meios de comunicação social, 
nomeadamente no Jornal Do-
mingo e na revista Tempo. 
Está publicado no Brasil (A 
Noiva de Kebera, Kapulana, 

2016; e O Domador de Burros, 
Kapulana, 2016) e tem contos 
seus incluídos em antologias 
publicadas em Portugal, no 
Brasil, na Suíça, França, e em 
várias páginas e revistas lite-
rárias em Moçambique e no 
estrangeiro, servindo de base 
para teses de dissertação em 
cursos de Literatura. 
Mora, actualmente, na Áfri-
ca do Sul, onde exerce a pro-
fissão de médico-cirurgião e 
é docente na Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Pretória; vencedor do Pré-
mio Literário José Cravei-
rinha 2009, com o romance 
“Contravenção, uma Histó-
ria de Amor em Tempo de 
Guerra”.

Aldino Muianga com “Asas Quebradas”
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Sara Jona defende que 
“não há culturas superiores”

A docente da Universida-
de, Sara Jona, defendeu, 
há dias em Maputo, que a 
literatura pode contribuir 
para estimular o diálogo in-
tercultural e ultrapassar-se 
a concepção da existência 
de supremacia cultural. 
Segundo ela, é preciso 
utilizar canoa para permitir 
que a cultura e a literatura 
dos diferentes pontos de 
Moçambique possam ser 
ensinadas nas escolas.

Adelina Pinto

A especialista em 
l i t e r a t u r a  e 
cultura de lín-
gua portugue-
sa, Sara Jona, 

que falava num debate so-
bre a “Cartografias de (des) 

construção de hegemonias 
culturais: a literatura como 
espaço estruturante da in-
terculturalidade”, disse que, 
através da conversa, se tor-
na possível perceber que a 
literatura pode contribuir 
para o diálogo intercultural 
por via de diferentes auto-
res e diferentes espaços geo-
gráficos, e os mesmos textos 
dialogam entre si trazendo 
uma mensagem de que de 
uma forma pode ajudar a 
estimular a interculturalida-
de. 
Jona explicou que “para es-
timular a interculturalida-
de é preciso utilizar canoa 
como forma de permitir que 
culturas e l i teratura das 
diferentes culturas de Mo-
çambique possam ser  in-
troduzidas e ensinadas nas 
escolas.
Para ela, a interculturali-
dade seria um perfeito di-
álogo entre culturas e sob 
forma a estimular um con-
vívio entre essas pessoas, 
de modo que possam refor-
çar o conhecimento mútuo 

A Casa de Moçambique, em 
Portugal, em parceria com a 
União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (UCCLA) 
lança, esta terça-feira, em 
Lisboa, o livro intitulado “25 
anos de liberdade de impren-
sa em Mocambique: História, 
percursos e percalÉos” do jor-
nalista e jurista, Tomás Vieira 
Mário, recentemente lançado 
em Maputo. 
Segundo apuramos,  apresen-
tação da obra estará a cargo 
da jornalista e socióloga Luzia 
Moniz, presidente da PADE-
MA, Plataforma para o Desen-
volvimento da Mulher Africa-
na.
A obra é um exercício de aná-
lise da história jurídico-política 
da comunicação social moçam-
bicana, que percorre desde os 
períodos da revolução (déca-
das de 1970 e 1980), em que 
ela era instrumento de indução 
da ideologia oficial; escrutina o 
período da transição democrá-

tica, anunciada pela aprovação 
de uma nova Constituição da 
República e de uma Lei de Im-
prensa, em 1990 e 1991, res-
pectivamente, desembocando 
sobre as condições que carac-
terizaram o exercício da liber-

dade de imprensa na última 
década (2004-2016), num país 
onde a paz e a estabilidade 
nunca passaram de intervalos 
mais ou menos prolongados de 
violência político-militar. 

Alfredo Langa

Tomás Vieira Mário lança livro em Lisboa

Tomás Vieira Mário, á direita,  aquando do lançamento em Maputo

sem haver supremacia de 
uma cultura sobre a outra.
Afirmou que “o nosso cír-
culo de debate cinge-se no 
espaço moçambicano que é 
onde nós podemos apimen-
tar, mas isto está a ser fei-
to por pessoas de diferen-
tes espaços geográficos. É 
um debate que não só vem 
ganhando corpo  em Mo-
çambique, mas também em 
Portugal ,  Brasi l  e outros 
países. As ideias que nós 
conversamos são sobre os 
espaços de língua portugue-
sa, com vista a estimular 
ao debate da interculturali-
dade entre os países de lín-
gua portuguesa”.
Ela frisou que “o que ficou 

até hoje, mesmo depois de 
muitos anos, é que existe 
uma cultura que seja su-
perior à nossa, as pressu-
posições básicas que cada 
um de nós tem, que a sua 
cultura referencial é a cren-
ça que existe. Por mais que 
a  l íngua  por tuguesa  e  a 
cultura portuguesa sejam 
super iores  que as  nossas 
culturas, daí que a conver-
sa nos ajuda a desfazer as 
pressuposições básicas”.
Apontou ainda que “dialo-
gar, permite-nos aprender 
e conhecer o outro. E isso 
ajuda-nos a conhecer a nós 
própr ios  e  a  e l iminar  as 
pressupos ição bás icas da 
nossa cultura”.Sara Jona

Plateia Intervindo
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Salvado demitido do Ferroviário de Nampula  
Arnaldo Salvado já não é treinador do Ferroviário de Nampula. A decisão foi tomada durante uma reu-
nião havida recentemente entre o técnico e a direcção do clube, na qual ficou acordada a rescisão do 

contrato..    desporto

O últ imo GP da Malá-
sia disputado pela Fórmula 
1 (pelo menos de maneira 
consecutiva) foi bem preen-
chido com emoções. Antes 
mesmo da corrida, levando 
o carro para o grid de lar-
gada, Kimi Raikkonen re-
clamou de um problema em 
seu motor. Sem potência, o 
finlandês perdeu seu segun-
do lugar no grid indo para 
os pits e acabou nem parti-
cipando da prova.

Na saída, Lewis Hamilton 
manteve a ponta, mas foi 
atacado por Max Versta-
ppen. Na volta 3, o holandês 
tirou o primeiro lugar do 
líder do campeonato, que, 
em dia de Sebastian Vettel 
saindo de último, não ofere-
ceu resistência. No entanto, 
a Mercedes não teve respos-
ta para o bom ritmo de cor-
rida da RedBull. Lewis aca-
bou ficando com o segundo 
posto.

Em corrida de recupera-
ção, Sebastian Vettel foi de 
último para quarto lugar em 
meia prova. Ele registou o 
recorde histórico da pista de 
Sepang, 1min34s080, baten-
do a antiga marca de Juan 
Pablo Montoya em 2004.

O alemão tentou atacar 
Daniel Ricciardo nas últi-
mas voltas, mas o australia-
no resistiu bem pelo último 
lugar no pódio. Com o quar-
to, Vettel viu sua desvanta-
gem para Hamilton subindo de 
28 para 34 pontos.

Após a bandeirada, o alemão 
viu sua suspensão traseira sen-
do destruída por Lance Stroll.

FIlipe Massa acabou se to-
cando com EstebanOcon na 
segunda curva no momento 
da partida. Sem ação, ele per-
deu a posição para seu com-
panheiro de equipa Lance 
Stroll. O brasileiro recupe-
rou o lugar no primeiro pit, 
mas o perdeu novamente 
após uma ultrapassagem do 
parceiro uma volta depois. 
O brasileiro conquistou dois 
pontos, finalizando o GP em 
nono. In motorsport

Verstappen vence GP 
animado na Malásia

Há muitas fraquezas técnicas
nos xadrezistas moçambicanos

O mestre de xadrez mun-
dial Nigel Short, em entre-
vista exclusiva ao MAGAZI-
NE Independente, durante 
à margem da visita de 
três dias a Moçambique, 
disse haver muita fraqueza 
técnica nos xadrezistas 
moçambicanos, entretan-
to, reconhece que já há 
condições para reverter 
a situação, e  para tal é 
necessário apostar em 
competições internacio-
nais. Siga os excertos mais 
interessantes da entrevis-
ta:

Alfredo Langa  

M
estre 
Nigel Short 
quando é 
que nasce o 
gosto pelo  

xadrez? 

O que posso dizer é que eu 
gosto de xadrez e faz parte da 
minha vida desde a infância. E 

em 1993 tornei-me no primei-
ro jogador inglês a jogar uma 
partida do Campeonato Mun-
dial de Xadrez, quando me 
qualifiquei para jogar com Gar-
ry Kasparov no World Chess 
Champion ship, em 1993, em 
Londres (Kasparov venceu, 
12,5 a 7,5). E desde o presente 
ano sou o jogador mais antigo 
classificado entre os 100 melho-
res jogadores da FIDE.

Teve influência dos seus 
pais…

As pessoas não nascem apren-
dendo, mas talvez sim com 
talento. Eu comecei a me fa-
miliarizar com esta modali-
dade aos 5 anos e daí o meu 
desenvolvimento. Mas devo 
reconhecer que aprendi com 
os meus pais. O meu pai é um 
jogador fraco e continua fraco. 
Depois dos meus cinco anos 
não joguei seriamente até ao 
mundial de 1972. Só no mun-
dial de Bobby Fishir é que 
comecei a levar mais sério o 
xadrez. O que  abriu-me espa-
ço para ser membro do Ather-
ton Chess Club, fundado pelo 
meu pai, David, e mais tarde 
pelo Bolton Chess Club, que, 
inicialmente, rejeitou-me, com 
sete anos, por ser muito jo-
vem.

É a segunda vez que pisa 
Moçambique. Com que im-

pressão ficou em particular 
no que viu sobre o xadrez?

Fiz duas viagens para Moçam-
bique, mas em diferentes situ-
ações. A primeira fiz por conta 
própria e nessa altura esta-
beleci contactos iniciais. Mas 
desta vez vim a convite do 
meu amigo que está na África 
do Sul, que está filiado a Fun-
dação Kasparov. E estando na 
África do Sul, achei interes-
sante visitar alguns países que 
ainda se encontram próximos 
para analisar e ajudar no de-
senvolvimento do xadrez.

Para além de Moçambique 
por onde passou?

Estive na Suazilândia, Botswa-
na, África do Sul e Lesoto. 
Entrei em Moçambique pela 
Suazilândia e adorei ver a cul-
tura africana. Pedi para vir de 
carro. Tive um convite oficial 
e generoso da Federação Mo-
çambicana de Xadrez e fiquei 
maravilhado. Quando estive cá 
na primeira vez notei que havia 
pessoas que não estavam inte-
ressadas na modalidade, mas 
sim em encher os bolsos. E ago-
ra estou admirado com o traba-
lho feito por Domingos Langa, 
que desde já o considero evan-
gelista do xadrez em Moçam-
bique. Faz as coisas com alma 
para o desenvolvimento da mo-
dalidade. Já estão a jogar xa-

drez nas escolas do País, segun-
do informações que obtive no 
sector da Educação. Isso vai ser 
bom para o desenvolvimento da 
modalidade. O grande proble-
ma é que ainda falta bons tor-
neios de carácter internacionais 
em Moçambique. Infelizmente, 
por muito tempo, Moçambique 
foi exilado do mundo xadrezis-
ta. Só para compreender o que 
digo, temos torneios aqui na 
vizinha África do Sul. Mas a 
impressão e as informações que 
tive pude perceber que há um 
esforço em ter torneios interna-
cionais ou competir em torneios 
a nível internacionais, e isso vai 
elevar os níveis de qualidade 
dos xadrezistas.

Fez jogos simultâneos com 
xadrezistas emergentes 
moçambicanos. Como viu a 
qualidade dos mesmos?

Há muito entusiasmo. Notei 
muita fraqueza técnica nos xa-
drezistas emergentes e não só. 
É um problema possível de re-
solver, mas precisam trabalhar 
muito. Espero ter mais tempo 
para ajudar. Em um ou dois 
dias não é possível. Acredito 
que mostrei algo aos xadre-
zistas moçambicanos. Sei que 
o melhor xadrezista de Mo-
çambique leu muitos livros e 
foi um grande investimento. É 
preciso trabalhar para isso!

Grande mestre Nigel Short
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antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM 
Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM 
Nampula, Domingo das 18.00horas às 19.00horas e em todo 
o mundo no site: www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco

JOVENS, MINHAS SENHORAS 
E SENHORES! (II)

Em Moçambique, ainda e infelizmente, despreza-
mos essa indispensável chave para acompanharmos o 
desenvolvimento dos processos, das tecnologias, dos 
produtos, do ambiente,..
Quem se preocupa em capacitar actualizando os reais 
valores do essencial conhecimento dedicado aos 
profissionais motoristas em devida ordem?
Será que o ensino básico da aprendizagem para a con-
dução reúne essas competências?...seriamente duvida-
mos com imensos motivos ao efeito !

É bem claro que, as escolas para a condução, apenas, 
se encontram orientadas exclusivamente ao ensino 
primário da aprendizagem e mesmo assim, muito 
de errado por ali se aprende, e muito mais não se 
aprende, deste modo diria, que se situam a milhares 
de km de distancia das necessidades em termos das 
requeridas capacidades técnicas e profissionais para 
educar motoristas e outros profissionais relacionados 
ao uso rodoviário!
Das competências dedicadas a um motorista profis-
sional, não é de se admitir apenas a boa perícia ao 
volante, hoje é indispensável saber e reunir capaci-
dade actualizada regularmente a fim de poder agir 
preventivamente, perante os sérios desafios a todos os 
instantes em mobilidade!!
Porquê sabemos evoluir face ao desenvolvimento de 
outras rubricas e deixamos e desprezamos os trans-
portes rodoviários?
Exactamente em alerta para aquelas máquinas e con-
dutores que nos viabilizam a mobilidade em todos os 
sectores económicos que sustentam a vida moçam-
bicana !!!
Favor abracemos o bom trabalho realizado pelos meus 
colegas do ACP aqui disponível em chamada de aten-
ção ao nosso conhecimento,..
Saudações a Quem por Bem Haja e por uma mais 
Segura mobilidade rodoviária, em Mocambique, em 
África e no Mundo em geral!
Texto do Eng. Carlos Sousa! Ao qual agradeço desde 
já todo o seu conhecimento nesta área!

Leia se faz favor: No próximo dia 15 de Outubro de 
2017, o ATCM irá realizar a 4ª prova a contar para o 
Campeonato de Drift, no Kartódromo do ATCM.
Eis a classificação da última prova:

Temos uma academia de 
xadrez na Matola. Consi-
derada a melhor de África. 
Que reparo fez sobre a 
mesma?

Tive esta informação em Mo-
çambique. Agora, esta aca-
demia e a Federação devem 
trabalhar em conjunto e não 
podem funcionar como ad-
versários. Sei que o director é 
filho do actual presidente da 
Federação Moçambicana de 
Xadrez. É preciso capitalizar 
mais em bibliotecas para o 
xadrez. Não basta só jogar é 
preciso ler muito. Essas duas 
instituições devem criar con-
dições para ir buscar parceiros 
de modo a trabalhar no desen-
volvimento do xadrez em Mo-
çambique. 

É uma lenda do xadrez 
mundial. Pode nos contar 
algumas memórias?

Uma das minhas memórias no 
xadrez mundial foi quando venci 

os Karpov 1992. E depois registei 
muitas vitórias, em muitos tor-

neios, que até perdi a conta. Sou 
único jogador no mundo que já 
venceu torneios em 6 continen-
tes. Posso dizer que me tornei o 
mais jovem mestre Internacional 
na história do xadrez, marcando 
no Hastings Premier, em 1979/80 
e assim quebrando o recorde de 
Bobby Fischer de 1958. 

Sente que é reconhecido 
hoje ou será reconhecido 
quando morrer?

(Risos) Na minha página, no 
twiter, eu me considero uma 
lenda viva.

Qual é o seu defeito?

Não gosto de ser ignorado. Sou 
uma pessoa controversa. 

Sei que tem livros e escre-
ve no Magazine do xadrez. 
Qual é o comentário que 
tem recebido?

Alguns gostam e outros não. E 
nem vou comentar os porquê 

disso, pois no mundo não po-
des agradar a todos. 

Nunca pensou em ser 
presidente da Federação 
Internacional de xadrez?

Para mim a Federação Inter-
nacional de Xadrez não se de-
fere da FIFA, tem uma estru-
tura quase que irremovível. E 
é quase a mesma situação em 
muitos organismos desporti-
vos. Não é fácil porque no mi-
nino tinha que ter 5 milhões 
de dólares para pensar na can-
didatura. Se houvesse alguém, 
um bilionário a me suportar 
acredito que poderia aceitar 
candidatar-me à presidência 
da FIDE. Tenho mais amigos 
no xadrez que inimigos.

É milionário ou rico... fruto 
do xadrez?

(risos) xadrez não é como o 
futebol ou ténis. É uma mo-
dalidade que não tem muitos 
empresários a meterem dinhei-
ro. O dinheiro é muito pouco. 
Eu não sou pobre. Tenho uma 
vida razoável. Tenho bases 
para uma vida normal. Milio-

nário ou rico não sou. Tenho 
dinheiro trabalhado. 

Nigel Short reunindo com a nova direcção da FMX

Nigel Short jogando simultâneas com xadrez moçambicanas
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Aluga-se mini-buses 
para transporte de 
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Este espaço 
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Xavier não perdoa “frango” de Campos 
e mantém confiança em Victor  
O selecionador nacional, 
Abel Xavier, voltou a mos-
trar que sofre de amores 
pelo guarda-redes Victor 
do Ferroviário de Nacala 
e o convocou para os 
jogos treinos e mandou a 
rodagem depois do “fran-
go” de Ricardo Campos 
na sua respectiva equipa 
em Portugal. Os Mambas 
defrontam a Guiné Equa-
torial e Cabo Verde em 
jogos da data/FIFA fora de 
portas.

Alfredo Langa  

Depois de conheci-
do o campeã na-
cional de futebol 
no Moçambola, 
que é a equipa 

treinada por Chiquinho Conde, 
União Desportiva de Songo, a 
duas jornadas do final do cer-
tame as emoções serão viradas 
para a final da segunda maior 
prova futebolística do País, que 
é a Taça de Moçambique em 
Futebol. Está claro que já se 
conhecem os nossos represen-
tantes nas Afrotaças no próxi-
mo ano, nomeadamente o Cos-
ta do Sol e a União Desportiva 
de Songo. Ambas equipas, que 
lutavam para o título, farão a 
final da Taça de Moçambique. 

Agora, a equipa da União Des-
portiva de Songo quererá, pela 
primeira vez, fazer a “dobradi-
nha” algo que será inédito. 
Já no que diz respeito a selec-
ção nacional, os Mambas, o 
seleccionador nacional, Abel 
Xavier, divulgou a convocatória 
na semana passada. Nas suas 
contas não convocou Ricardo 
Campos, após uma exibição 
não boa diante do Quénia. Xa-
vier voltou a confiar o guarda-
-redes Victor, do Ferroviário de 
Nacala, que também terá feito 
uma fífia num dos jogos dos 
Mambas, enquanto Guirrugo 
do Costa do Sol está a espreita. 
Os Mambas farão a dupla jor-
nada amigável contra Guiné-
-Equatorial, no dia 7 de Ou-
tubro, em Malabo, e três dias 
depois diante do Cabo Verde, 

em Portugal.
Deste modo, da convocatória 
de Xavier: o avançado Lauking, 
do Desportivo de Nacala, é a 
grande novidade da lista na 
qual ainda é de registar os re-
gressos do defesa Malembana, 
do BFC Dynamo (Alemanha) e 
do meio-campista Cremildo, da 
UD Songo.
O campeão destronado, o Fer-
roviário da Beira, não tem ne-
nhum jogador na selecção, mes-
mo tendo seleccionáveis como 
Dayo, Maninho e não só. Esta 
solidariedade vai permitir que 
efectue, nos próximos tempos, 
os jogos que tem em atraso do 
Moçambola-2017.
Está mais que claro que este 
embate servirá de rodagem e 
observação de jogadores novos 
no espaço da selecção e avaliar 

Guarda-redes: Victor (Ferroviário de Nacala) e 
Guirrugo (Costa do Sol).
Defesas: Zainadine (Marítimo, Portugal), Malembane 
(BFC Dynamo, Alemanha), Jeitoso e Edmilson (Cape 
TownCity, África do Sul), Reinildo (Sporting de Co-
vilhã, Portugal), Kito (Costa do Sol) e Bheu (Nacio-
nal, Portugal).
Médios: Clésio (Panetolikos, Grécia), Geraldo (Na-
cional, Portugal), Gildo (Marítimo, Portugal), Teli-
nho (Liga Desportiva de Maputo), Kambala, Cremildo 
e Luís Miquissone (UD Songo), Loló (Costa do Sol) e 
Raul (Ferroviário de Nampula).
Avançados: Ratifo (LFC, Alemanha), Dominguês 
(BidvestWits, África do Sul), Lauking (Desportivo de 
Nacala) e Isac (Costa do Sol).

Eis a lista dos convocados:

Mambas em jogos de preparação 

os sistemas tácticos.
De salientar que a selecção Na-

cional de Moçambique joga no 
próximo jogo, em casa, diante 
da Guiné-Bissau e Namíbia, 
ambos no próximo ano, a con-
tar para o Grupo “K” de qua-
lificação para o CAN-2019, a 
realizar-se nos Camarões. 
Entretanto, a última hora che-
gou-nos informações que dao 
conta que o jogo entre os Mam-
bas e a Guiné-Equatorial, que 
devia decorrer no sábado na ca-
pital Malabo, já não vai acon-
tecer por falta de meios logisti-
cos. Segundo Secretário-Geral 
da Federação Moçambicana de 
Futebol, Filipe Johane, a par-
tida ficou sem efeito, porque o 
agente encarregado de tratar da 
ida dos Mambas para Malabo 
faltou à palavra à última hora. 
O mesmo garantiu que  o jogo 
com Cabo Verde, agendado 
para o dia 10 de Outubro em 
Portugal, pode acontecer.
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