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Moçambique falando por si!

 Escola Secundária de Nampula votada 
ao esquecimento P.3

Governo devolve instalações da RENAMO 
tomadas há dez anos P.9 
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Regresso histórico de Rinocerontes a Moçambique

Os governos de Moçam-
bique e da África do Sul 
têm o prazer de anunciar 

a reintrodução planeada de rinoce-
rontes no Parque Nacional do Zinave 
em 2022. Depois de extinto local-
mente há mais de 40 anos, a empresa 
Exxaro Resources está a liderar um 
projecto para reintroduzir tanto o 
rinoceronte preto como o rinoceron-
te branco para o parque. O Zinave, 
que é administrado em co-gestão pela 
Administração Nacional das Áreas 
de Conservação (ANAC) e a pela 
Peace Parks Foundation, não só vai 
acolher a primeira população funda-
dora de ambas as espécies de rinoce-
rontes num parque nacional em Mo-
çambique, como também se tornará 
o primeiro parque nacional do país a 
abrigar os “Big Five”.

Em 2002, os governos de Moçam-
bique, África do Sul e Zimbábwe fir-
maram um Tratado para estabelecer 
a Área de Conservação Transfron-
teiriça do Grande Limpopo, abran-
gendo mais de 100.000 km² e incor-
porando cinco parques nacionais, 
nomeadamente, Banhine, Limpopo e 
Zinave em Moçambique, Kruger na 
África do Sul e Gonarezhou no Zim-
bábwe. Agora, 20 anos depois, tor-
na-se imprescindivel continuar com 
a recuperação e restauração desta 
paisagem de conservação transfron-
teiriça através da introdução dessas 
espécies-chave.

Em 2016, após a assinatura de um 
acordo de co-gestão de longo pra-
zo entre a ANAC e a Peace Parks, 
iniciou no Zinave um programa in-
tensivo de repovoamento, com mais 
de 2.300 animais, representando 14 
espécies diferentes reintroduzidas no 
parque até o momento. Isso incluiu 
a reintrodução de búfalos, elefantes 
e leopardos. Em Setembro de 2021, 
os primeiros leões também foram 
registados no parque após mais de 
40 anos de ausência. Supõe-se que 
os leões tenham origem num dos ou-
tros parques da área de conservação 
transfronteiriça: um bom indicador 
do retorno da saúde ecológica da pai-
sagem.

Após um rigoroso processo de 
avaliação conduzido pela Exxaro 
Resources, que incluiu estudos de 
viabilidade aprofundados de poten-
ciais locais receptores, os Governos 
de Moçambique e da África do Sul 
aprovaram a reintrodução de apro-
ximadamente 40 rinocerontes bran-
cos e pretos num santuário de alta 
segurança de 186 km² especialmente 
construído no interior dos 4 000 km² 

do Parque Nacional do Zinave. Os ri-
nocerontes foram doados pela Exxa-
ro Resources – um parceiro de longa 
data e patrocinador da conservação e 
membro do Club 21 da Peace Parks 
Foundation.

“O estabelecimento, gestão e rea-
locação de espécies selvagens estão a 
ser feitos como parte da responsabili-
dade ambiental da Exxaro para com 
essas espécies – particularmente onde 
elas são de preocupação especial de 
conservação”, disse Mxolisi Mgojo, 
CEO da Exxaro Resources.

“A gestão ambiental responsável 
é proteger e preservar os recursos na-
turais para o bem maior de todos os 
actores envolvidos. Escassez de água, 
poluição do ar, ameaças à biodiversi-
dade, resíduos perigosos e mudanças 
climáticas representam riscos am-
bientais e financeiros significativos 
que precisamos gerir enquanto aten-
demos a outros objectivos de negó-
cios. A perda de biodiversidade foi 
identificada como estando em risco 
significativo no contexto das mudan-
ças climáticas.

“Tomando esses aspectos em con-
sideração, a Exxaro vem implemen-
tando diversos projectos para garantir 
que suas minas coexistam em harmo-
nia com o ambiente natural. Estes in-
cluem um Programa de Erradicação 
de Invasores, um Projeto de Reabili-
tação de Zonas Húmidas e o Progra-
ma de Realocação da Biodiversidade. 
Essas iniciativas e programas visam 
proteger espécies indígenas de flora 
e fauna e apoiar os ecossistemas lo-
cais”, acrescentou Mgojo.

As populações de rinocerontes de-
cresceram em todos os nove estados 
africanos com grupos remanescentes 
de rinocerontes desde 2008, em que  
mais de 8 000 animais foram mortos 
por causa dos cornos, somente na 
África do Sul. Os chifres são valori-

zados por propriedades medicinais 
míticas e como símbolo de status em 
alguns países asiáticos. Para comba-
ter isso, uma campanha intensiva foi 
lançada para salvar a espécie, aumen-
tando os esforços de protecção e rea-
locando os rinocerontes para refúgios 
seguros, onde teriam a chance de ac-
tuar como populações fundadoras.

Por meio de financiamento de 
doadores e gestão aprimorada da 
ANAC e da Peace Parks Foundation, 
apoiadas pela Exxaro Resources, a 
infraestrutura de segurança e as capa-
cidades de combate à caça furtiva no 
santuário de Zinave foram fortaleci-
das de forma que as espécies funda-
mentais e de alto valor de conserva-
ção sejam bem protegidas.

“Nas últimas duas décadas, tra-
balhamos para alcançar a visão de 
restaurar paisagens africanas icóni-
cas nesta vasta área, reunindo países 
para restabelecer as populações de 
vida selvagem e desenvolver estrate-
gicamente áreas protegidas onde a 
vida selvagem e as pessoas possam 
coexistir em harmonia”, disse Wer-
ner Myburgh, CEO da Peace Parks 
Foundation.

“O repovoamento do Zinave pelo 
Governo de Moçambique em parce-
ria com a Peace Parks Foundation, 
tem sido uma extraordinária história 
de sucesso. Ao entrar para o parque 
em 2015, poucos teriam imaginado 
que a paisagem dizimada se tornaria 
numa próspera área protegida percor-
rida pelos “Big Five” e milhares de 
outros animais em tão pouco tempo. 
O projecto para reintroduzir os rino-
cerontes é especialmente significativo 
e é o culminar de uma enorme de-
dicação na construção de relaciona-
mentos com comunidades, governos, 
doadores e organizações do sector 
privado.”

Sob o acordo de co-gestão, as 

REDACÇÃO

Parque Nacional do Zinave

“O repovoamento do Zinave pelo Governo de Moçambique em parceria com a Peace Parks 
Foundation, tem sido uma extraordinária história de sucesso”

actividades nos últimos cinco anos 
incluíram o estabelecimento de uma 
equipa conjunta de gestão do par-
que, a melhoria da infraestrutura 
de gestão do parque, treinamento e 
alocação de fiscais adicionais, rein-
trodução da vida selvagem e vários 
programas de desenvolvimento co-
munitário.

Para garantir ainda mais a segu-
rança dos rinocerontes, investimentos 
significativos estão a ser canalizados 
para esforços adicionais de prote-
ção. Isso inclui o recrutamento de 28 
fiscais adicionais que passarão por 
fornação especializada em protecção 
de rinocerontes, elevando o número 
de fiscais destacados no santuário e 
áreas circundantes para 72. Outros 
20 fiscais do santuário também serão 
implantados para detecção de incur-
sões de primeira linha. Um helicóp-
tero e uma aeronave – integrados a 
uma unidade de resposta rápida – fo-
ram alocados para aumentar as capa-
cidades de vigilância e reação contra 
a caça furtiva, enquanto todas as ope-
rações serão coordenadas por meio 
de um centro de controlo de rinoce-
rontes com tecnologia avançada que 
conecta o comando central com os 
fiscais no campo.

“Além de estratégias aprimoradas 
de combate à caça furtiva, é geral-
mente aceite que uma das melhores 
opções para estabilizar as populações 
de rinocerontes é estabelecer popula-
ções de reprodução viáveis em locais 
alternativos onde sejam seguros, com 
o objetivo de aumentar a taxa geral 
de crescimento dos rinocerontes para 
exceder a taxa de caça furtiva”, disse 
a ministra do DFFE, Barbara Creecy. 
“Depois de muitos anos de colabora-
ção transfronteiriça entre os governos 
da África do Sul e de Moçambique, 
juntamente com parceiros e doadores 
públicos e privados, o Zinave agora 
oferece exatamente esse local, que 
tem o potencial de contribuir para a 
sobrevivência da espécie”.

A Ministra da Terra e Ambien-
te de Moçambique, Ivete Maibaze, 
acrescentou que “com uma série de 
medidas rigorosas de protecção e 
monitoramento em vigor, prevê-se 
que esta translocação histórica venha 
estabelecer uma população viável de 
rinocerontes num parque nacional 
de Moçambique pela primeira vez 
em décadas. Além disso, conferir o 
estatuto de portador dos “Big Five” 
ao parque será muito benéfico para 
a emergente indústria do ecoturismo 
desta paisagem espetacular e para as 
comunidades ao redor do Parque Na-
cional do Zinave”.

F
O

T
O

S:
 P

ea
ce

 P
ar

k
s 

Fo
u

n
d

at
io

n
 (P

P
F

)



Outrora considerada mo-
delo e referência do en-
sino secundário na re-

gião norte do país, a emblemática 
Escola Secundária de Nampu-
la, que conta actualmente com 13 
mil alunos da oitava a 12ª classe, 
encontra-se em progressivo estado 
de degradação, condicionando o 
curso normal das aulas.

As salas de aula apresentam-se 
sem vidros nas janelas, as casas 
de banho não oferecem condições 
para o seu uso, representando um 
autêntico atentado à saúde dos 
utentes, entre outras situações que 
pouco abonam aquela instituição 
de ensino. O edifício com dois pi-
sos apresenta fissuras e a instala-
ção elétrica encontra-se “nua” e 
totalmente danificada.    

Igualmente, enquanto as aulas 
decorrem, é notória a circulação 
de pessoas estranhas no interior 
da escola, que usam o local como 
“corta-mato”, para as suas resi-
dências, devido ao desabamento 
do muro de vedação, o que propi-
cia a ocorrência de roubos. 

Os laboratórios, com destaque 
para o da disciplina de Química, 
assim como a lanchonete que ser-
viam de algum modo para a arre-
cadação de receitas, encontram-se 
encerrados. As aulas de educa-
ção física são feitas de forma con-
dicionada, porque a pista de atle-

tismo, os salões de basquetebol e 
voleibol, infraestruturas que inclu-
sive acolhiam os jogos desportivos 
escolares nacionais, também se 
encontram degradados e abando-
nados à própria sorte. 

Sem dar a cara, alguns alunos 
abordados pela nossa reportagem 
disseram que a escola já não ofe-
rece condições para quase tudo e 
pedem a intervenção da direcção, 
para uma intervenção urgente. 
“Não é fácil estudar nesta esco-
la. O edifício está cheio de rachas 
e no campo onde fazemos edu-
cação física está tudo mal. Seria 
bom que pelo menos reabilitas-
sem os locais estratégicos”, disse-
ram alguns alunos. 

Um dos guardas ali afecto, la-
mentou também o estágio degra-
dado e fez saber que não tem sido 
fácil assegurar o controlo de alu-
nos, havendo vezes em que se 
confunde a eles com as pessoas 
estranhas que passam por ali.Nem 
com o uniforme escolar se distin-
gue quem é quem. “Mesmo que 
fossemos vinte não seria possível 
controlar. Veja só aquele muro já 
caiu e não sabemos quando é que 
vai ser reposto” referiu o nosso in-
terlocutor. 

Crise de salários 

Os funcionários da institui-
ção denunciaram igualmente o 
não pagamento dos seus orde-

nados em cinco meses de atraso. 
Ao todo são 15 trabalhadores en-
tre guardas e serventes, que desde 
Outubro de 2021 vivem ao “deus-
-dará”, sem explicações plausíveis 
sobre quando é que a situação 
será resolvida. “Não temos meios 
alternativos para ganhar a vida e 
sustentar as nossas famílias por-
que o nosso horário de trabalho 
não facilita. Entramos nas primei-
ras horas da manhã e largamos no 
final do dia”, anotou um dos afec-
tados pela crise. 

Respondendo as inquietações 
dos visados, o Diretor da Escola 
Secundaria de Nampula, Alberti-
no Luís, reconheceu o facto e dis-
se que não tem sido fácil gerir o 
grupo tendo em conta que a ins-
tituição que dirige carece de uma 
fonte de renda para a sua susten-
tabilidade.

“A escola não produz o sufi-
ciente. Aqui só temos a emissão 
de certificados como fonte de ren-
da para o pagamento dos guardas 
e os agentes de serviço, que eram 
17 e reduzimos para 15 devido a 
crise”, disse o director. 

A fonte fez saber ainda que a 
escola em média produz 45 mil 
meticais por mês, dinheiro que 
não chega para atender a de-
manda das necessidades da ins-
tituição. Com o valor pagasse a 
energia, água e manutenção de 
equipamentos como torneiras que 
duram pouco tempo devido a ele-
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Escola Secundária de Nampula votada 
ao esquecimento

SAIDE SANDAR

Educação no país

vada quantidade dos seus usuá-
rios. 

Mais adiante, o director justifi-
cou que a triste realidade em que 
o estabelecimento de ensino se en-
contra é agravada pela exiguidade 
de fundos, facto que compromete 
os planos de manutenção das in-
fraestruturas. 

Para a reabilitação integral da 
escola são necessários pouco mais 
de seis milhões de meticais, valor 
que está muito acima das capaci-
dades. “As receitas internas resul-
tam de requerimentos para aquisi-
ção de certificados de habilitações 
literárias da 10ª e 12ª classes, em 
que os períodos de pico tem sido 
Janeiro e Fevereiro, havendo me-
ses em que não se arrecada recei-
tas”, desabafou.

O valor do Orçamento Anual 
de Estado (OGE) alocado à esco-
la é de 250 mil meticais, além de 
sete mil mensais para a manuten-
ção de alguns serviços. “O valor 
que recebemos do OGE não pre-
vê a rubrica de salários e remune-
rações para agentes de serviços. 
Esses são assegurados pelas recei-
tas locais, porque também foram 
contratados a nível interno, razão 
pela qual existem oscilações no 
pagamento”, sublinhou a fonte, 
tendo depois lamentado o facto 
de se ter reduzido o valor de ma-
nutenção dos serviços e infraes-
truturas da escola, dos anteriores 
33 mil meticais para sete mil.  

 “Receio ver estudantes atro-
pelados, porque a escola não tem 
murro de vedação e está a degra-
dar-se de forma progressiva. O 
que produz não chega para dar 
vazão às suas necessidades. Com-
parativamente com outros estabe-
lecimentos de ensino, agente re-
cebe 250 mil meticais por ano de 
apoio directo. É lamentável”, dis-
se o nosso interlocutor.

Albertino Luís revelou que to-
dos os problemas são do domínio 
das entidades superiores. Abor-
dada sobre o assunto, a Directora 
dos Serviços Distritais de Educa-
ção em Nampula, desvalorizou o 
assunto e disse não ter tempo para 
se pronunciar a propósito. 

“Não é fácil estudar nesta escola. O edifício está cheio de rachas e no campo onde fazemos educação física está tudo mal”.
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Homero Lobo

Alguma coisa o Partido Frelimo – e 
particularmente o presidente Filipe 
Nyusi – tem de fazer, a breve tre-

cho, para colocar um basta neste ambiente de 
paz podre que reina em suas hostes. Já não há 
pachorra para aturar (ou melhor: ignorar) esta 
“guerra fria” entre alas internas e continuar a 
fazer de contas que nada se está a passar. 

Porque, acima do bom (?) nome das pessoas 
envolvidas e do partido em si, é o nome do 
país que, em última análise, poderá em algum 
momento sair chamuscado na sequência destas 
brincadeiras (?) de péssimo gosto.

Vamos aos factos: Ndambi Guebuza, filho 
do antigo presidente Armando Guebuza, vol-
tou a acusar uma vez mais, em sede de tribu-
nal, ao actual PR, Filipe Nyusi (e a membros 
da sua “crew”) de perseguição obsessiva à sua 
família, empreitada essa que – de acordo com 
suas palavras – teve inicio assim que se deu a 
sucessão do poder de um para o outro e que 
tem como “pontos cardeais”: (1º) o assassinato 
de sua irmã Valentina, (2º) a tentativa de assas-
sinato por envenenamento de outros membros 
da família Guebuza, (3º) a sua prisão sem mo-
tivos plausíveis, e (4º) a alteração do Código 
Penal, em 2019, com indisfarçáveis propósitos 
de o manter encarcerado.

Mais: além dessas quatro “fatalidades” o 
jovem Ndambi acresce ainda a alegada recente 
tentativa de assassinato do Dr. Alexandre Chi-
vale, advogado da família, como parte do con-
junto de expedientes visando atingir, no âma-
go, o clã Guebuza.

Só que, como ele próprio diz, “o velho Ar-
mando é forte!”, daí que grande parte das in-
vestidas inconfessáveis do actual Chefe de Es-
tado e sua turma, não tenham logrado os seus 
reais intentos. 

Ora, se um depoimento destes (mais um, 
aliás) – do filho de um ex-estadista, acusando 
o actual PR – em sede de tribunal não é grave, 
então alguma alma iluminada que apareça e 
nos explique o que é, efectivamente, uma acu-
sação grave. 

Aliás, não nos esqueçamos que o próprio 
Armando Guebuza, quando voluntariamente 
se predispôs a depor na Tenda, também lançou 
umas tantas indirectas ao seu sucessor – que 
à altura dos factos era o Coordenador do Co-
mando Operativo.

Pode até não ser imperioso que seja o ac-
tual PR, em pessoa, a vir a terreiro contrapor, 
uma a uma, as insinuações de Ndambi, mas 
francamente, alguém do seu gabinete precisa 
de vir urgentemente esclarecer aos moçambica-
nos o que afinal se está a passar a nível da cú-
pula.

Até porque, o declarante, aproveitou o ense-
jo para “desbobinar” toda esta narrativa na ses-
são contraditória que tratava do arresto preven-
tivo de bens, de 11 dos 19 arguidos do caso das 
Dívidas Ocultas – ou seja, como sempre, ainda 
que a despropósito, Ndambi não deixou escapar 
a oportunidade que lhe foi proporcionada para 
falar em Tribunal, tudo o que lhe vai na alma.

Ora bem, fazendo ouvidos de mercador (isto 
é: desvalorizando assuntos tão sensíveis como 
este, do jeito que tem estado a fazer) o PR só 
está a contribuir para, de alguma forma, se bai-
xar ainda mais a fasquia de expectativas, no que 
tange aos resultados esperados deste mediático 
julgamento… 

É por essa razão que muitos não creem que 
o Ministério Público consiga “sacar” dos argui-
dos a choruda indemnização de USD 2.7 mi-
lhões, mais juros (o que totaliza qualquer coisa 
como USD 3.5 milhões), conforme pretende. É 
que, tudo o resto que envolve este processo pa-
rece um “flop”. 

Aliás, foi justamente para garantir o paga-
mento de tal indemnização, que o juiz da causa, 
Efigénio Baptista decretou o arresto preventivo 
de bens dos arguidos, a 15 de Fevereiro último, 
e foi igualmente na sequência dessa decisão que 
aconteceu esta sessão contraditória, ao longo de 
praticamente toda a semana passada. 

Entretanto, como já se disse, é muito pouco 
credível que o estado consiga reaver os tais bens 
arrolados para o arresto, até porque a PGR, 
uma vez mais, não fez devidamente o seu TPC 
– ou seja, na maioria dos casos não conseguiu 
apresentar provas irrefutáveis de que as ditas 
propriedades são efectivamente pertença dos 
acusados. 

Em termos efectivos, o arguido que mais di-
nheiro deve(ria) restituir ao estado é o antigo 
Director da Inteligência Económica do SISE,  
António Carlos do Rosário. O tribunal, a pe-
dido do MP, decretou o arresto – só no Xenon 
Urban Apartments, na Polana – de 30 aparta-
mentos, uma loja, um auditório e uma sala de 
reuniões; cinco outros apartamentos no Con-
domínio Zimpeto; um edifício de dois pisos no 
Belo Horizonte; 16 parcelas no Condomínio 
Natureza Viva, também em “Bê-Agá”; um imó-
vel na Av. Ahmed Sekou Touré; 4 imóveis em 
Quelimane e uma parcela de terreno com 5 436 
metros quadrados, no distrito de Pebane.

Quando inquirido a “desfiar o seu rosário” 
a respeito deste assunto, António Carlos… do 
Rosário, respondeu que parte dos supracitados 
imóveis estão registados em regime de co-pro-
priedade com a Indico Property Lda. (socieda-
de unipessoal), e os restantes pertencem a socie-
dades anónimas (Anlaba, Txopela Investiments 

O arresto... e o resto
SA, e Mabassa Hotel Lda.) criadas pelo SISE, 
e detidas por si no pacto social constitutivo. 
Ou seja: os “famosos” veículos operativos.

Ao antigo Director Geral do SISE, Gregó-
rio Leão e sua esposa Ângela Leão, foi pedido 
o arresto de activos registados não só em no-
me pessoal, como também em nome da So-
ciedade Anlaba (da qual Gregório Leão é só-
cio), para além de outros registados em nome 
dos cidadãos Ambrósio Orrubale (irmão de 
Gregório Leão) e Agi Anlaué.

A tudo isto ajuntam-se três vivendas e três 
apartamentos, na cidade de Maputo, para 
além de uma parcela no Condomínio Nature-
za Viva, em Belo Horizonte.

Entretanto no dia da sua audição, Ânge-
la Leão (à semelhança da co-ré Inês Moiane) 
defendeu-se, afirmando que grande parte des-
ses bens arrolados para arresto foram adquiri-
dos muito antes do advento desta problemáti-
ca das dívidas ocultas.

De Armando Ndambi Guebuza, filho do 
antigo estadista Armando Emílio Guebuza, 
independentemente das suas “teorias cons-
piratórias”, o tribunal pediu o arresto de um 
imóvel no Condomínio Xiluva, na Av. Juliuis 
Nyerere, em Maputo, para além de um valor 
monetário correspondente a 5% da sua quota 
tanto na empresa “Focus-21 Gestão e Desen-
volvimento Lda.”, como na “Focus-21 Cons-
trói, Lda”.

De Manuel Renato Matusse foi pedido o 
arresto de 15 talhões no bairro Romão, em 
Maputo e uma residência em Muzingane, no 
distrito de Limpopo.

Enquanto isso, à sua antiga colega no Ga-
binete do Presidência, Inès Moiane, o tribunal 
decretou o arresto de um imóvel, um salão de 
eventos e de uma parcela no bairro da Pola-
na-Caniço (zona do ATCM).

Apesar de toda a sua preponderância nes-
te processo, curiosamente, Teófilo Nhan-
gumele foi pedido apenas o arresto de um 
imóvel, em Boane – o qual, ainda assim, ele 
negou que lhe pertencesse – tal como aconte-
ceu com Zulficar Esmail Ahmed: também de-
verá ficar sem um imóvel, só que, desta feita, 
na Mao Tsé-Tung, Maputo.

Por seu turno, de Cipriano Sisínio Mutola, 
reverterão a favor do estado, caso se concre-
tize o arresto, seis imóveis. Com algum senti-
do de humor, quando intimado a pronunciar-
-se em sua defesa, Matota surpreendeu tudo 
e todos ao afirmar algo como: “O tribunal 
que decida do jeito que bem entender, pois de 
uma coisa estou ciente: vim para este mundo 
sem nada, e igualmente sem nada dele parti-
rei”…
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Se Jesus Cristo tivesse sido julgado em 
Moçambique…
SÉRGIO RAIMUNDO - MILITAR

O escrivão, de salto alto de 
unhas nos dedos, bateria 
no teclado procurando 

a letra “J” para escrever o nome 
“Jesus” na acta. E o meritíssimo 
juiz vasculharia em todas gavetas do 
alfabeto a palavra certa para ditar ao 
escrivão. “Ele é de Nazaré. Nazaré 
com Z”. E o escrivão, que talvez 
tenha tido um furacão de lepra nas 
mãos em criança, pronunciaria “Na-
za-ré” e de seguida metia-se na mata 
do teclado à caça das letras.

Em Moçambique, Jesus não teria 
sido zombado e surrado, pregado 
e fuzilado com insultos. Os longos 
silêncios divinos de Cristo, às 
perguntas do juiz, seriam colocados 
nas actas e sublinhados sob olhar 
atento do ministério público.

O pai de Jesus Cristo, estaria ali 
sentado assistindo ao julgamento 
do filho, comendo de ansiedade 
suas unhas cheias de caspa de tanto 
raspar o planeta e talvez tiraria do 
bolso um lencinho qualquer que não 
teve coragem de dar a Adão para 
esconder a sua vergonha; limpar-se-
ia o suor e oraria pelo seu filho.

Cristo só teria de suportar o juiz 
colocando nomes importantes 
na borda do processo e outros no 
centro, como uma criança quando 
coloca na margem do prato espinhas 
de peixe. Talvez por um momento 
teria vontade de transformar as 
garrafinhas de água em galões de 
vinho e assim pôr a tenda toda em 
festa tal como fizeram os outros com 
o dinheiro do povo.

Coitado! Cristo teria de suportar 
os malcriados da tenda que sem 
respeitar a lei metem-se debaixo da 
bata do juízo e desfloram os seus 
tomates. Cristo no tribunal, mentido 
em um manto amarelo, consultaria 

os anexos do ministério público, 
abanaria a cabeça sem se importar 
com a queda da coroa de espinhos 
que não teria. Não teria de suportar 
Pilatos lavando as mãos, apenas 
ouvir o juiz brincando com o objecto 
do processo; claro, todo objecto 
foi feito para brincadeira e o juiz 
também tem o direito de brincar. 
Brinque à vontade, senhor juiz.

Em Moçambique Cristo não teria 
tido uma lenha em forma de cruz, 
mas uma cama luxuosa na cadeia de 
Língamo para se pregar com roncos 
e ressuscitar todos dias para a tenda. 
Claro que Cristo revoltar-se-ia, por 
procurar o Barrabás na tenda e não 
encontrá-lo, por ver o ministério 
público entulhado de processos sem 
provas contra o Barrabás.

PUBLICIDADE                                                                                                                                                                   



  

A produtividade é, desde 1975 
— data em que nos tornamos 
independestes do jugo Colo-

nial —, o maior cancro da Economia Na-
cional Moçambicana. Mas a sua resolução 
tem sido, e é ainda hoje, com raras excep-
ções, o calcanhar de Aquiles da grande 
maioria das nossas empresas nacionais.

A solução não é fácil apenas porque, 
numa percentagem enorme, os empresá-
rios Moçambicanos não o são: nada sa-
bem do que é ser empresário. Fala-se da 
falta de instrução basilar do nosso opera-
riado, mas para mim, isto esconde o ver-
dadeiro mal do país.  A título de exemplo, 
basta olhar para a área da Comunicação 
Social e para os Jornais e Canais de Te-
levisão que têm surgido, como “cogume-
los”, de Norte a Sul de Moçambique, nos 
últimos tempos, para ficarmos com uma 
ideia exacta do que afirmamos. 

Conheci e trabalhei durante alguns 
anos em diversos jornais em Portugal e 
numa Delegação de um deles em Inglater-
ra, sediado em Londres. Depois, em Ma-
puto, na única Televisão Privada a nível 
da África Austral, no Ano de 1994/1996 
(a RTK de boa memória). Foi aqui que 
encontrei a prova de que a falta de produ-
tividade e empenho profissional não tem 
nada haver com a falta de escolaridade dos 
trabalhadores. Um dia, porque geria uma 
secção Cultural que dava um acolhimento 
formidável às Artes Visuais, Literatura e à 
Política NacionaL, atrevi-me a sugerir que 
ao pessoal sob a minha Coordenação fosse 
dada uma melhoria no salário. 

O Administrador e Director da RTK, 
o então Eng. e Coronel do Exército Mo-
çambicano, Carlos Klint,  concordando 
embora com a sugestão, disse-me “não 
poder ir além do então estabelecido” (que 
era uma miséria, diga-se em abono da 
verdade!). E disse-me mais ou menos isto: 
«Moçambique não é Portugal, onde os 
vencimentos são razoavelmente pagos».  
Respondi-lhe afirmativamente que sim e 
ele sugeriu: «então, veja se as competên-
cias profissionais dos jornalistas e dos lo-
cutores que temos são equiparadas àqueles 
com quem o Senhor trabalhou em Portu-
gal ou em Inglaterra». Fiquei estarrecido 
com a inesperada comparação e só disse 
que «os 400 Meticais que lhes era pago 
não chegava para sobreviver, quanto mais 
para viver...»

Olhou para mim e sorriu, argumentan-
do: «Daqui a duas semanas dê-me a sua 
resposta sincera e depois veremos o que 
posso decidir». 

Duas semanas depois ele chamou-me 
ao Gabinete para saber se eu já tinha uma 
conclusão para transmitir, ao qual respon-
di: «a produção de trabalho é realmente 
fraca e a qualidade baixa. Disse que cada 
colega escreve, em média, duas peças por 
dia»... 

Ele abriu a gaveta da secretária e mos-
trou-me o mapa da produção dos Serviços 
Redactoriais da RTP-África, na Delegação 
em Maputo, que funciona nas instalações 
da TVM. Fiquei estarrecido e, se não tives-
se visto o mapa do mês, não acreditaria: 
na RTP-África, na Redacção de Maputo, 
por dia e por jornalista, a média era de 6 

a 7 notícias e uma ou duas reportagens de 
rua por cada repórter. Na Redacção da RTK,  
por dia e por jornalista, era de duas notícias e 
de uma ou outra reportagem no exterior. 

Isto fazendo as mesmas peças, com o 
mesmo material e em máquinas de escrever e 
«câmaras de filmar» absolutamente iguais! E 
ele disse-me: «com este resultado, Sr. Almei-
da Brandão, qualquer melhoria é uma aven-
tura!»

Havia lá, não só na Redacção de Mapu-
to como em diversos outros sectores, alguns 
portugueses que, uma vez que iam ter aqui 
o mesmo trabalho, tinham regressado para 
Portugal afim de executar as mesmas peças 
jornalísticas. As que eram analfabetas eram 
tanto cá como eram lá. Mas lá produziam 
mais, aqui entre nós mandriavam! Nada ti-
nha a ver com serem letradas ou iletradas.

É o país que somos e os hábitos que criá-
mos, ou que deixamos criar. E, para justifi-
car esta balda que é a execução do trabalho, 
onde cada qual se «desenrasca» como pode, 
temos o exemplo do próprio Governo, para 
o qual produzir é vergonhoso. Temos muito 
mais de 40 mil funcionários públicos a nível 
do País, o que constitui um assalto consen-
tido à Nação. E isto se estes números não 
forem superiores...

Estive cerca de um ano e dois meses co-
mo Director de Informação da ex-RTK e 
consegui fazê-la crescer, procurando, com 
dificuldade, novos profissionais na praça que 
fossem competentes e trabalhadores. E tive 
reuniões com a Agência GOLO, à época, 
para que fosse a concessionária de toda a 
Publicidade para a RTK, acordo que foi con-
cretizado e assinado, entre ambas as partes, 
com a presença do próprio Eng. Carlos Klint 
e Eng. Bento Massas. 

E tudo correu às maravilhas, digamos as-
sim. Mas, verdade seja dita, o moçambicano 
ADORA DINHEIRO e quando vê a entrar 
muito dinheiro “pela porta dentro” da sua 
Empresa, perde a cabeça... 

Escusado será dizer o que se  passou a 
seguir. Mas podemos adiantar que meio ano 
depois a RTK encerrava as suas instalações e 
abria falência. E toda a gente foi para a rua, 
«sem apelo nem agravo», num total de 20 
funcionários... 

Nunca a RTK pagou um metical “fura-
do” fosse a quem fosse. À Agência GOLO 
e ao seu proprietário Sr. António Fonseca, 
ficou a dever uns bons milhões de Meticais; 
a mim, cerca de 350 Milhões de Meticais e a 
todos os restantes trabalhadores da Televisão 
Privada os valores oscilavam entre os 4.500 e 
os 10.550 Meticais. Tudo isto em meados de 
1996. Era muito “taco” para aquela altura... 
Fomos para Tribunal e o caso arrastou-se por 
dois longos anos. Foi nosso Advogado, na 
altura, o saudoso Dr. Máximo Dias. De nada 
serviu, pois ficamos todos “a arder”... E um 
dos principais accionistas, à época (imagi-
nem!), era o Primeiro-Ministro, o Dr. Pascoal 
Mocumbi... e outros “figurôes” do Partido 
FRELIMO.

Ora, se as empresas e o próprio Estado 
dão “estes” exemplos de inoperacionalidade, 
de “maus pagadores” e de pouca seriedade e 
prontidão qualificada e honesta e, ao mesmo 
tempo, de laxismo no trabalho, como poderá 
exigir a outros trabalhadores mais produção? 

E os servidores do Estado também vão 

pelo mesmo caminho. Será por  não serem 
escolarizados? Há quem diga que uma boa 
parte deles nem sequer possuem o 12º Ano... 
Porém, se no campo Estatal as coisas são as-
sim e em alguns casos são por falta de forma-
ção e educação escolar na sua maioria  — ao 
que sabemos —, então teremos de observar 
que em muitas outras empresas o caso deixa 
a desejar. E na Comunicação Social nem se 
fala... e não interessa descer a pormenores, 
no que respeita à formação académica dos 
nossos Jornalistas, Operadores de Câmara, 
Locutores de Rádio e Televisão. E como a 
Classe não tem um Sindicato que os proteja 
e legalize a profissão, mais difícil se torna. O 
sonho dos Colegas Albino Magaia e Hilário 
Matusse, nunca chegou «a bom porto»...

Pensamos que a principal prova está na 
nossa própria condição de país exportador de 
mão-de-obra, que já vem do tempo Colonial 
Português. É duro reconhecer este facto, mas 
apraz perguntar: quem fez e organizou as ter-
ras daquilo que foi o ex-Ultramar? Os sábios? 
Os engenheiros? Nem sequer foram os pode-
rosos! E, ainda, com esta etiqueta: que reali-
zámos uma colonização humana e elevatória 
dos autóctones!

Nenhum dos que nos sucederam na Co-
lonização, após 1995 — é bom que se diga! 
—  realizou um trabalho igual ou sequer 
parecido com o dos portugueses e de muitos 
milhares de cidadãos moçambicanos —, des-
de que Moçambique se tornou Independente 
e isso dói-me como moçambicano e cidadão 
que sou. Para além da valorização das terras, 
das suas matérias-primas, ainda elevámos em 
conjunto o nível humano da generalidade da 
população  moçambicana com a miscigena-
ção em massa!

A verdade é que todos  os grandes ho-
mens que estudaram as questões e os resulta-
dos das diversas Colonizações ocorridas, são 
unânimes em que nenhuma se assemelha, 
sequer, em Humanismo, à dos portugueses 
e de muitos moçambicanos que foram inter-
venientes! Não podemos ignorá-lo, embora 
custe a admiti-lo... E quem é da minha Gera-
ção dár-me-à razão.

Mas há outra evidência, e ainda mais 
distinta: o êxito que, na generalidade, têm 
tido muitos dos portugueses e bastantes mo-
çambicanos, diga-se de passagem, que têm 
emigrado e enchido zonas de nações em 
todos os hemisférios. Nas décadas de 60, 70, 
80 e 90 do Séc. XX e nas décadas de 2000 e 
2010, muitos foram aqueles que foram para 
França, para a Suíça, para Cuba, para ex-
-União Soviética, Brasil, Inglaterra e mesmo 
para a Alemanha — com a sua língua bas-
tante mais arrevesada — e se viram invadidos 
por centenas de nacionais moçambicanos, 
luso-moçambicanos  e portugueses que lá se 
instalaram, lá se aclimataram e lá encetaram 
trabalhos que, alguns, até dos respectivos 
afazeres se tornaram chefes e patrões. Há que 
felicitar estes conterrâneos, que permanecem 
no esquecimento...

Algum destes países disse alguma vez 
não querer lá gente nossa? NÃO. Antes pe-
lo contrário; procuravam-nos porque era-
mos gente trabalhadora. Quer Portuguesa, 
quer Moçambicana. Humilde, sim, “mas de 
garra” em tudo o que era trabalho! Então, 
porque é que aqui, na sua terra, em Moçam-
bique, as coisas não se passam na mesma 

As empresas moçambicanas vão 
de mal a pior...
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AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

ordem de produtividade? No mínimo acho 
estranho e inacreditável — terei de reco-
nhecer. E a preguiça acaba por imperar, o 
que é de lamentar... Para mim – e conheci 
imensas empresas de Comunicação Social 
nos anos da minha actividade profissio-
nal como Jornalista —  há uma razão de 
ordem natural. Estão na sua terra, têm, 
muitos, as suas terrinhas de cultivo e estão 
no trabalho e a pensar no que vão semear, 
mondar ou, até, colher e aproveitar. Ou até 
abrem a sua «barraquinha» no Mercado, 
aproveitando o facto de juntarem algum 
dinheiro para reforçar a “miséria” que re-
cebem nos seus empregos. Mas esta, sendo 
uma razão forte, nunca foi, para mim, a 
maior.

Para mim, a maior é que nós raramente 
tivemos verdadeiramente industriais, quan-
to muito alguns empresários! Pedindo des-
culpa da expressão, penso que nós tivemos, 
isso sim, muitos exploradores do trabalho 
alheio e continuamos a ter em Moçambi-
que e um pouco por todo o Mundo, há que 
dizê-lo frontalmente. A pagarem miseravel-
mente aos trabalhadores (quer em Moçam-
bique, quer em Portugal). Nem sempre por 
força —  mas muitos por arranjo de vida. E 
a Imigração persiste.

Vejam se não há, ainda hoje, por este 
país fora, pessoas que arranjam uns míse-
ros Meticais (ou Euros), montam uma fa-
briqueta de um artigo que se vende muito, 
abre um escritório ou uma “barraquinha” 
de comes e bebes, arranja, uns ou umas tra-
balhadoras paga-lhes o salário mínimo – ou 
nem isso – e põe-se a fabricar ou a “gover-
narem-se”. 

Quem vão buscar para orientar o traba-
lho? Um técnico sabedor? Não, porque isso 
é caro. Então apresenta-se ele, ou um filho, 
ou o filho de um amigo, sempre alguém 
que não saiba muito da trama, a dirigir, a 
orientar, e às vezes a insultar este ou aquela 
que fez uma asneira. Foi assim que come-
çaram muitas empresas de europeus e mo-
çambicanos em Moçambique.  Conheci um 
industrial, dono da INCATEL — Fábrica 
de Sapatos, em Tete inicialmente e depois 
em Maputo —, de valor Capital e uma cen-
tena de funcionários/as. Do que fabricava 
sabia o seu Proprietário Álvaro alguma coi-
sa, embora tivesse gosto refinado. Um só-
cio que o ajudava, já não ia meter as mãos, 
quer nas matérias quer na sua preparação. 
Mas “meteu as mãos” nas Contas Bancá-
rias e a Empresa abriu falência ao fim de 
cinco anos. E esse segundo e único sócio 
era europeu, radicado em Moçambique há 
vários anos. E por aí anda... 

E o sócio maioritário, o sr. Álvaro Lo-
pes, mandou dizer aos trabalhadores que 
já não precisava mais deles porque o outro 
patrão o havia roubado...

Este é um dos muitos exemplo que co-
nhecemos e as razões pelas quais as nossas 
empresas não progridem. Roubam, não são 
sérios, ganham mal e a falta de conheci-
mentos e de dimensão dos donos — sejam 
eles de que nacionalidade forem, africanos, 
chineses, europeus é notória. Entretanto, 
todos eles também não querem lá quem 
saiba mais que eles e... por aí adiante! 

Assim vai Moçambique!!!
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PEDRO FABIÃO

O Conselho Autárquico de 
Lichinga, capital provin-
cial de Niassa, tem cer-

ca de 15 milhões de meticais para 
aquisição e aumento de equipamen-
tos para a recolha de lixo. O valor é 
concedido anualmente pelo Gover-
no Central atráves do Orçamento 
do Estado.

O material que se pretende com-
prar é um camião basculante, outro 
veículo porta contentor e mais dez 
depósitos de lixo. O equipamento 
será adquirido no segundo semestre 
deste ano e custará 3.600 mil meti-
cais; 5.400 mil; e 5 milhões, respec-
tivamente. A cerimónia de abertu-
ra do concurso público para o efeito 
decorre nesta segunda-feira, 18, em 
Lichinga. 

Neste momento, a autarquia dis-
põe de duas pás carregadoras, dois 
camiões basculantes, três porta con-
tentores, um deles avariado e já em 
manutenção, um tractor; e 40 con-
tentores, dos quais quatro estão da-
nificados.

Falando ao Ngani na última 
quinta-feira, o Vereador para área 
de Saúde e Meio Ambiente Urba-
no, Alberto Ndala, sublinhou que a 
recolha de resíduos sólidos em Li-
chinga ainda constitui um enorme 
desafio, visto que a cidade está cada 
vez mais a crescer e a produção do 
lixo é acompanhada com o aumen-
to da população, daí que é neces-
sário o plano de gestão integrado 
elaborado anualmente para respon-

der a demanda. Conforme desta-
cou Ndala, com a aquisição de mais 
equipamento de recolha de resíduos 
sólidos, pretende-se mapear todos 
os locais de concentração do lixo, 
concorrer ao lugar de uma das ci-
dades mais limpa do país, garantir 
boas condições de higiene e satisfa-
ção dos munícipes, assim como di-
minuir doenças transmissíveis com 
destaque para diarreias, vómitos e 
malária, causada pela multiplica-
ção de mosquitos em lugares onde o 
lixo está concentrado.

 “Com este novo plano, quere-
mos abranger aquelas áreas onde 
até hoje não nos fizemos sentir. Te-
mos zonas onde recolhemos resí-
duos sólidos através de contentores 
e temos outras onde o fazemos atra-
vés de camiões basculantes. Acom-
panhando o desenvolvimento da 
cidade, o avanço da tecnologia e 
olhando para o meio ambiente, o 
novo equipamento vai nos ajudar a 
responder de forma integral os de-
safios de recolha do lixo e conserva-
ção do meio ambiente”, disse aque-
le responsável.

Ndala frisou que os casos de ero-
são que também contribuem para 
acumulação de água em locais im-
próprios devido a remoção do lixo 
a partir da pá carregadora são cada 
vez mais comuns, como se pode tes-
temunhar no mercado de Namacu-
la, bairro com o mesmo nome; em 
Sanjala, a margem da delegação 
da empresa Toyota na cidade; e no 
bairro da Estação, próximo ao cam-
po do clube Ferroviário de Lichin-

ga. Segundo o vereador há já meca-
nismos para inverter a situação e, a 
partir desta semana, com o abran-
damento das chuvas, será iniciada a 
reposição de solos com recurso aos 
cilindros e niveladoras para, segui-
damente, posicionar os contentores.

Aquele responsável informou 
ainda que em Lichinga existem bair-
ros com três lugares para a coloca-
ção de resíduos sólidos. O número é 
determinado pela densidade popu-
lacional dos locais e tem sido fácil 
levar avante o trabalho, através do 
roteiro dos camiões determinados 
para recolhas entre um a três dias. 
Entretanto, a nossa fonte lamenta a 
existência de alguns munícipes que 
não acatam as mensagens de sensi-
bilização e mobilização da edilida-
de para a manutenção da higiene e 
o meio ambiente na urbe, depositan-
do o lixo fora dos contentores mes-
mo que estes estejam posicionados 
nos locais.

Aterro Sanitário

O nosso interlocutor afirmou que 
em breve a cidade de Lichinga con-
tará com um aterro sanitário situa-
do no bairro de Ntoto, há 7 quiló-
metros do centro da cidade. Neste 
momento já foi lançado o concurso 
para estudos de impacto ambiental, 
no âmbito da Iniciativa Presiden-

Vereador para área de Saúde e Meio Ambiente Urbano no Conselho Autárquico de Lichinga, 
Alberto Ndala

Saneamento do Meio em Lichinga

Autarquia dispõe de 15 milhões de meticais 
para equipamentos de recolha de lixo

cial, através do Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Terri-
torial, financiado pelo Banco Mun-
dial. 

“Assim, o consultor já está a tra-
balhar no desenho do projecto. Para 
construir um aterro sanitário precisa 
de uma grande engenharia. O aterro 
irá beneficiar a cidade de Lichinga 
durante um tempo que vai acima de 
50 anos”, disse o vereador Ndala.

Enquanto se aguarda pela in-
fraestrutura, Alberto Ndala suge-
riu que para conter a proliferação de 
resíduos sólidos, de acordo com as 
presentes normas ambientais, o lixo 
deve estar separado mediante o seu 
tipo, facilitando o reaproveitamento 
para processamento de matéria-pri-
ma, facto que depende da existência 
de cooperativas de reciclagem e de 
compostagem na cidade de Lichin-
ga.

A capital da da província de 
Niassa, a mais extensa do país, tem 
uma lixeira municipal localizada 
em Lulimile, há seis quilómetros do 
centro da urbe e conta com mais de 
204 mil habitantes, em quatro Pos-
tos Administrativos Urbanos, no-
meadamente, Chiuaula, Lulimile, 
Sanjala e Massenger com 15 bair-
ros, sendo os de Namacula, Mu-
chenga e Estação os maiores e com 
mais aglomerações populacionais.

Em breve a cidade de Lichinga contará com um aterro sanitário propriamente situado no bairro 
de Ntoto, há 7 quilómetros do centro da cidade.
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Manuel Rodrigues sem tréguas contra  
empreiteiros mafiosos

Abandono de obras e falta de qualidade

A província de Nampula tem 
enfrentado ultimamente a 
problemática de abandono 

de obras e a existência de outras sem 
a devida qualidade, facto que se agra-
va com a queda das chuvas, o que faz 
com que o Governo construa sempre 
as mesmas infraestruturas.

Face a esse fenómeno, o Governa-
dor de Nampula, Manuel Rodrigues, 
assumiu na semana passada, a existên-
cia de empreiteiros que envergonham o 
executivo no que tem a ver com a cons-
trução de obras na província, daí que 
exige a Direcção Provincial das Obras 
Públicas a ser implacável com aqueles 
a quem apelidou de mafiosos.

“Queremos que o sector continue a 
inspirar confiança da população e para 
tal deve ser capaz de sancionar os in-
fractores. Os falsos empreiteiros devem 
ser energicamente combatidos a fim de 
desencorajar que continuemos a assis-
tir o abandono de obras, ou a prolifera-
ção de construções de baixa qualidade 
em Nampula” desafiou o governador.

O chefe do executivo na província 
falava durante o empossamento de Rui 
Ramos como novo Director do sector 
das Obras Públicas. Na ocasião, Rodri-

gues lembrou ao empossado que du-
rante o exercício das suas funções irá 
enfrentar desafios de lidar com em-
preiteiros que envergonham o gover-
no, com obras inacabadas e outras sem 
qualidade, daí que a sua postura deve 
ser de integridade e muita seriedade no 
combate à corrupção, não devendo per-
mitir que haja cobranças ilícitas, des-
vios de fundos e o não cumprimento 
dos procedimentos das aquisições de 
empreitadas públicas.

Mais adiante o governante disse que 
a missão de liderar o processo de ges-
tão de estradas e pontes - com a ex-

cepção daquelas que são geridas pelo 
governo central e pelos governos distri-
tais, e com interesse estratégico nacio-
nal - deve consistir na apresentação de 
serviços para catapultar o desenvolvi-
mento das zonas rurais, com destaque 
para o melhor escoamento de produtos 
das zonas de produção para as de co-
mercialização.

“Igualmente, queremos que com a 
vossa entrega, estejam garantidos os 
serviços de abastecimento da água e sa-
neamento nas zonas rurais e habitação 
social na nossa província, incluindo a 
manutenção e conservação de edifícios 

Goverrnador de Nampula na cerimónia de empossamento do novo Director Provincial das 
Obras Públicas (na imagem, entre as duas mulheres)

ANTÓNIO CINTURA

Quatro rádios comunitárias encerradas devido ao 
terrorismo em Cabo Delgado

Cabo Delgado tem doze rá-
dios comunitárias e dessas, 
quatro estão temporaria-

mente encerradas devido aos ataques 
terroristas que estão a criar luto em 
alguns distritos da zona norte e cen-
tro da província.

A informação foi tornada pública 
pelo Secretário Provincial do Sindi-
cato de Jornalistas, Domingos Paulo, 
pela passagem dos 44 anos da criação 
do SNJ assinalado no dia 11 de Abril. 
Segundo a fonte, as rádios encerradas 
estão nos distritos de Macomia, Mo-
cimboa da Praia, Muidumbe e Pal-
ma.

Como consequência mais de 40 
profissionais de comunicação social 
das referidas rádios, entre jornalistas 
e pessoal de apoio, foram obrigados a 
abandonar os distritos para outras zo-
nas da província e do país. 

Ainda na esteira das celebrações 
do dia do jornalista moçambicano, 
o secretário do sindicato provincial 
mostrou-se preocupado com as várias 
dificuldades que a classe enfrenta no 
exercício das suas funções. O respon-

sável disse que trabalho de jornalis-
ta não é algo fácil e apontou como di-
ficuldades a falta de condições, a falta 
de contratos de trabalho de alguns pro-
fissionais, problemas no pagamento de 
ajudas de custos, escassez de transpor-
tes para a cobertura jornalística entre 
outros, como a carência de instalações 
próprias para o funcionamento do Sin-
dicato, tendo pedido ao governo para a 
melhoria das condições de trabalho.

Domingos Paulo apresentava os de-
safios da classe ao Secretário de Es-
tado da Província, António Supeia, 
nas instalações da Rádio Moçambi-
que em Pemba, que aproveitou a data 
para saudar a classe. António Supeia, 
diz reconhecer o papel do jornalista 
na consolidação da paz e unidade na-
cional e pediu aos “aos homens da pe-
na”s para serem vigilantes sob risco 
de servirem de veículos de propangan-
da da acção inimiga dos terroristas que 
actuam em algumas regiões da provín-
cia. 

“Gostaríamos de aproveitar esta 
ocasião, para apelar os jornalistas para 
que reportem acções de reconstrução 

de Cabo Delgado no processo de recu-
peração das famílias, assim como tra-
gam à superfície o trabalho das Forças 
de Defesa e Segurança no teatro das 
operações contra o terrorismo e publi-
quem notícias ou reportagens de edu-
cação cívica e patriotismo, assim como 
a prevenção da Pandemia da CO-
VID-19, contrariando os mídias inter-
nacionais que se interessam em publi-
car aspectos negativos”, disse aquele 
responsável.

O  Secretário de Estado enten-
de que os mídias de origem estrangei-
ra usam as tecnologias de informação 
para desinformarem e manipular a rea-
lidade das comunidades,  com  a  in-
tenção  de  manchar classe jornalística 
local .

Quanto a preocupação sobre a fal-
ta de instalações próprias para o fun-
cionamento do SNJ, o dirigente suge-
riu  que o órgão deve buscar parceiros  
inteligentes  para desenvolverem pro-
jectos e inicitaivas sustentáveis para 
a classe jornalística,  como a produ-
ção de reportagens  sobre inovações 
da província e a participação  nos con-

JACKSON BASILIO

cursos promovidos a nível nacional 
e internacional e finalmente apelou 
a existência de solidariedade e união 
entre a classe. Só assim será possível 
a materialização de projectos para a 
construção da sede.

Cabo Delgado tem mais de 20 ór-
gãos de comunicação social entre te-
levisões, rádios e jornais ambos loca-
lizados na cidade de Pemba.

Entretanto, a falta de meios de 
trabalho é uma pedra no sapato dos 
jornalistas locais. Outro desafio é a 
exclusão de alguns órgãos de comuni-
cação vistos como pouco importantes 
a favor de outros tidos como impres-
cindíveis. Tal facto nota-se nas cober-
turas jornalistas onde há actividades 
cujo que não iniciam devido a demo-
ra da chegada ao local de órgãos que 
os responsáveis consideram mais im-
portantes. Além desse facto, nas des-
locaçõoes para os distritos, há meios 
de comunicação social considerados 
como “não alinhados” que não são 
convidados para fazer parte das co-
berturas. 

em toda extensão de Nampula”, disse.
Sobre os impactos severos de cala-

midades naturais desde o ciclone Ken-
neth, Ana e o devastador e mais mor-
tífero Gombe, cujas marcas ainda são 
visíveis, o governador lançou o desa-
fio de no quadro das suas competên-
cias, a nova direcção das obras públicas 
na província, reponha as vias de acesso 
não classificadas que tanto sofreram, 
assegurando sempre a necessária quali-
dade.

O novo director substitui Silvino 
Moreno, que deixou o cargo para assu-
mir uma pasta ministerial. Antes de ser 
nomeado, Rui Ramos trabalhou como 
técnico na Direcção Provincial das 
Obras Públicas, tendo depois exercido 
o cargo de Chefe do Departamento de 
Água e Saneamento.

Em entrevista depois da tomada de 
posse, o novo director garantiu a sua 
entrega e dedicação ao trabalho que 
lhe foi confiado, devendo fazer de tudo 
para merecer a confiança a si deposita-
da. “Nós fazemos as contratações dos 
empreiteiros seguindo o decreto que é 
a nossa orientação, por isso não haverá 
espaço para empreiteiros que não reú-
nam as condições. Vamos observar a 
lei, trabalhando de acordo com ela” ga-
rantiu Ramos.
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Gondola, a devolução da infraes-
trutura, resulta de vários encontros 
de diálogo entre o Chefe de Estado 
e o presidente da RENAMO, onde 
o ambiente de paz e tranquilidade 
nas regiões centro e norte do país, 
tem sido a tónica das conversas. “O 
Estado moçambicano prima pelo 
respeito dos direitos humanos, daí 
que o falecido presidente Afon-
so Dlhakama foi procurando por 
entendimento que tem sido conti-
nuado  pelo seu sucessor e o ponto 
mais alto tem sido a devolução des-
te imóvel, sublinhou. 

O governante referiu que o pa-
cote de conversações em curso en-
tre as partes envolve igualmente o 
processo de DDR dos guerrilheiros 
da “perdiz” e apesar da morosida-
de que o mesmo está a observar, a 
província de Nampula teve avanços 
significativos, porquanto os abran-
gidos já se encontram inseridos nas 
suas comunidades, onde foram re-
cebidos em ambiente de paz e já re-
começaram a sua vida sem sobres-
saltos.

Gondola não poupou apelos 
para que o mencionado imóvel seja 
utilizado para fins pelos quais fo-
ram autorizados e sobretudo sem 
ameaças à ordem e tranquilidade 
pública 

Visivelmente satisfeita, a Dele-
gada Política Provincial da RENA-
MO em Nampula, Abiba Linha, 
afirmou que o esto representa um 
grande ganho para a sua formação 
política, apelando, contudo, ao go-
verno, a pautar sempre pelo dálogo 
pois só assim poderá haver progres-
sos no processo de reconciliação e 
união entre os moçambicanos. 

A infraestrutura está localiza-

O processo de consolida-
ção da democracia e re-
conciliação nacional en-

tre o Governo e a RENAMO, o 
maior partido politico da oposição, 
parece estar a ter pernas para andar 
no país em geral e na província de 
Nampula particularmente.  

Essa realidade não só é confir-
mada pelo recente encontro en-
tre o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi e o líder da RENAMO, 
Ossufo Momad, para “ressusci-
tar” o processo de Desarmamen-
to, Desmobilização e Reintegração 
(DDR), mas também foi notória na 
cerimonia de entrega do edifício do 
maior partido da oposição na cida-
de de Nampula, tomada de assal-
to pelo Governo a 8 de Março de 
2012. O evento contou com a pre-
sença de cerca de 100 militantes da 
RENAMO, na sua maioria antigos 
guerrilheiros.

Falando na ocasião, o Secretário 
de Estado da província de Nampu-
la, Mety Gondola, reconheceu que 
a estratégia do governo usada para 
a tomada do imóvel foi atípica, mas 
tudo tinha em vista assegurar a or-
dem e tranquilidade públicas na-
quela circunscrição geográfica. 

Aliás, trata-se de um imóvel lo-
calizado numa zona residencial em 
que antes da sua tomada de assalto 
pelas Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), era usado como um “quar-
tel” das forças residuais da RENA-
MO, com destaque para os homens 
da segurança pessoal do então pre-
sidente daquela formação políti-
ca, Afonso Dhlakama, aquando da 
transferência da sua residência ofi-
cial de Maputo para Nampula. 

De acordo ainda com Mety 

da numa das zonas nobres da ci-
dade de Nampula, a um quilóme-
tro da antiga residência de Afonso 
Dlhakama e albergava mais de uma 
centena de guerrilheiros totalmente 
armados, o que representava amea-
ça e criava medo para os residentes 
circunvizinhos.

O local foi tomado por volta das 
4 horas de 8 de Março de 2012, dia 
Internacional da Mulher, numa 
operação que culminou com o ba-
leamento mortal do comandante 
das FDS que dirigiu as operações, 
na troca de tiros. Na ocasião hou-
ve a detenção de dezenas de guer-

JÚLIO PAULINO

Membros da RENAMO na entrega das instalações do partido na cidade de Nampula

Na cidade de Nampula

Governo devolve instalações da RENAMO 
tomadas de assalto há dez anos

rilheiros do maior partido da opo-
sição. O acto visava cancelar uma 
eventual marcha programada pela 
Liga Feminina da RENAMO, 
numa altura em que havia focos de 
ataques armados atribuídos aos ho-
mens daquela formação partidária 
no distrito de Rapale. 

Para já, o edifício encontra-se 
em ruinas e clamando por reabilita-
ção. Fontes do partido informaram 
que existe uma comissão com a ta-
refa de identificar parcerias priva-
das e de organizações da sociedade 
civil com o objectivo de reabilitar a 
obra.

Depois da sua indicação 
ao cargo de Secretária-
-Geral do Movimen-

to Democrático de Moçambique 
(MDM), em Conselho Nacional 
daquela formação política, que 
decorreu recentemente na cida-
de de Chimoio, Leonor de Sou-
sa, escalou como ponto de partida 
da sua agenda partidária a cidade 
de Nampula, com o discurso de 
reconciliação entre os membros, 
como forma de regatar a imagem 
do galo nesta circunscrição geo-
gráfica. 

Apesar dos propalados desen-
tendimentos entre os membros 
do partido, situação que até en-
volve o Secretário-Geral cessante, 
José Domingos, a número dois do 
MDM assegurou que a sua for-
mação politica ainda está estável 
e não há focos de problemas inter-
nos e todos estão na mesma linha 
de pensamento.

Falando a jornalistas na passa-
da quinta-feira na sede provincial 
do partido, Leonora de Sousa, de 
58 anos de idade e formada em 
Gestão de Recursos Humanos, sa-
lientou que só pelo facto de ela ser 
indicada para dirigir os destinos 
do MDM constitui uma novida-
de e oportunidade que engrandece 
a classe feminina e a política Mo-
çambicana, uma vez que as mu-
lheres precisam de uma voz que 
as defenda.

“A partir do momento em que 
fui indicada já é muito e nós as 
mulheres precisamos trabalhar 
desde a base e unir todos mem-
bros do partido para o alcance dos 
objetivos traçados”, indicou a fon-
te perante membros e quadros da 
sua formação política. “O parti-
do goza de boa saúde e não temos 
problemas.Neste momento o nos-
so foco é o trabalho”, acrescentou 
a fonte.

De Sousa é a primeira mulher 
a ser Secretária-Geral do Movi-
mento Democático de Moçãmbi-
que.

Depois de Luís Boavida da 
província da Zambézia e José Do-
mingos de Sofala o cargo do nú-
mero dois do partido chega a 
província de Nampula por inter-
médio de Leonora de Sousa que 
durante a sua apresentação aos 
membros da capital do Norte, des-
tacou a união e coesão como in-
gredientes de sucesso para vencer 
as eleições autárquicas que se avi-
zinham e recuperar o município 
de Nampula que outrora já esteve 
nas mãos do partido e actualmen-
te esta ser gerido pela perdiz.

MDM pretende resgatar imagem 
para próximas eleições

SAIDE SANDAR
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Cancelamento de contratos de mais de 200 agentes 
de serviços agita autarquia de Nampula

Há quatro anos

O Conselho Autárquico da 
cidade de Nampula cance-
lou, no primeiro mandato 

de Paulo Vahanle, os contratos de um 
total de 204 agentes de serviços que 
faziam a actividade de limpeza a ní-
vel da urbe, facto que até então, está a 
criar revolta nos afectados. Na sema-
na passada, os lesados procuraram a 
imprensa para apresentar as queixas, 
alegando que a autarquia está há qua-
tro anos sem pagar os seus ordenados.

Segundo alguns, desde que a RE-
NAMO começou a governar na au-
tarquia, a sua vida mudou para pior. 
“Nós fomos contratados na altura do 
malogrado Mahamudo Amurane e 
durante o tempo que trabalhamos lá, 
tínhamos que renovar os contratos 
nos dias 15 de Dezembro, mas alogo 
que entrou o Governo da RENAMO 
cancelou todos os contratos e direi-
tos do nosso grupo a 13 de Dezem-
bro de 2018 sem pré-aviso”, contou 
um dos lesados. “Quando nos dirigi-
mos lá para renovar o contrato, fomos 
surpreendidos com a notícia da sus-
pensão dos mesmos e até agora não 
estamos a ter justificações credíveis, 
por isso queremos o nosso dinheiro”, 
acrescentou.

Depois de alguns meios de comu-
nicação social publicarem a notícia, 
sem obter o contraditório da edilida-
de, eis que a autarquia convocou uma 
conferência de imprensa para “lavar 
as mãos” justificando que o caso está 
ultrapassado e já teve o seu fim atra-
vés de um julgamento em Tribunal.

Segundo o Chefe do Gabinete do 
Presidente do Município de Nampu-
la, Ossufo Ulane, os queixosos foram 
contratados na altura da governação 

do Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM), mas com fundos 
do Banco Mundial, num projecto com 
a duração de 3 anos. 

“Terminado esse tempo e porque 
o Município não tinha fundos para 
substituir os do Banco Mundial que já 
haviam esgotado, houve a necessida-
de de cancelar os contatos. Eles reme-
teram o caso ao Tribunal, foi julgado 
e através de um acórdão, o Tribunal 
deu por encerrado porque viu que o 
Município tinha a sua razão, pois não 
havia dinheiro para pagar”, justificou 
Ulane.

O nosso interlocutor referiu tratar-
-se de um assunto político porque a 

parte administrativa e técnica, já está 
terminada. “A pergunta que faço é, se 
os antigos agentes de serviço estão a 
pedir os ordenados dos quatro anos, 
onde é que prestavam contas e que li-
vro de ponto assinavam para tal rei-
vindicação? Este é um assunto que já 
teve o seu desfecho, por isso que tec-
nicamente não há espaço para se dar 
seguimento”, rematou.

Contratações desnecessárias

Enquanto mais de 200 agentes 
que garantiam a limpeza na cida-
de estavam a ser despedidos, a autar-
quia contratou ao mesmo tempo no-

vos funcionários excluindo todos os 
queixosos que cuidavam da higiene 
da urbe nos tempos do MDM. Na al-
tura houve recrutamento de muitos 
agentes de serviços nas direcções so-
ciais e segundo relatos, aquela foi a 
forma como a RENAMO encontrou 
para agradecer os seus membros que 
deram o seu máximo durante a cam-
panha eleitoral que levou Vahanle aos 
píncaro do poder municipal em Nam-
pula.  

O chefe do gabinete do edil mini-
mizou a situação e justificou que as 
novas contratações aconteceram num 
momento em que os lesados ainda es-
tavam dentro dos seus contratos. 

“Enquanto eles trabalhavam, havia 
necessidade de recrutar outros agen-
tes, mas a diferença é que uns traba-
lhavam com fundos do município e 
outros com os do Banco Mundial”, 
justificou.

Questionado sobre se as contrata-
ções feitas no consulado do partido da 
perdiz não eram um sinal de agrade-
cimento aos que fizeram a campanha 
eleitoral, aquele responsável disse que 
“não há nada que a administração pú-
blica faz sem um plano de actividades 
e orçamento. Se há uma contratação, 
é porque o plano de actividades prevê. 
As pessoas de fora podem ver de for-
ma diferente, mas na administração 
pública tudo faz-se de acordo com os 
planos e a lei em vigor”.

ANTÓNIO CINTURA

Presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle

Capotamento de viatura mata um recluso e 
fere funcionários dos serviços penitenciários

Um recluso perdeu 
a vida e outros dez 
contraíram ferimen-

tos entre ligeiros e graves, na se-
quência do capotamento de uma 
viatura no posto administrativo 
de Mutizave, distrito de Rapale, 
província de Nampula, na tarde 
da última sexta-feira. Aprovei-
tando-se das circunstâncias, um 
dos prisioneiros fugiu e está em 
parte incerta.

Para além dos presos, os fun-
cionários dos serviços peniten-
ciários que escoltavam a viatu-
ra, também não foram poupados 
pelo sinistro, tendo contraído fe-
rimentos entre ligeiros e graves e 
alguns encontram-se no Hospi-

tal Central de Nampula (HCN) a 
beneficiar de cuidados intensivos 
de saúde.

De acordo com informações 
de uma fonte daquela institui-
ção, a viatura sinistrada era de 
propriedade privada, por sinal de 
um funcionário sénior dos servi-
ços penitenciários em Nampula, 
afecto à Cadeia Provincial vul-
go “cadeia civil”, que teria sido 
alocada para transportar um to-
tal de treze reclusos, para o cen-
tro aberto localizado no posto 
administrativo de Iapala, distrito 
de Ribáuè, em virtude de a via-
tura da instituição que tem fei-
to sempre a mesma actividade se 
encontrar com problemas mecâ-
nicos. 

Entretanto, ainda são escassas 

informações em torno das cir-
cunstâncias que determinaram 
o acidente, assim como os even-
tuais responsáveis pelo mesmo. 
Também ainda não se sabe sobre 
o paradeiro do prisioneiro que se 
aproveitou do incidente e perpe-
trou uma fuga e nem se apurou 
ainda a sua identidade. 

De recordar que a o cen-
tro aberto de Iapala, é um espa-
ço onde a Cadeia Provincial de 
Nampula tem desenvolvido ac-
tividades económicas com des-
taque para a produção agrícola 
e criação de várias espécies ani-
mais, no âmbito da melhoria da 
dieta dos reclusos, assim como 
suprir o défice do Orçamento de 
Estado

JÚLIO PAULINO
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A distância entre a “saudação oficial” e o asfixiamento 
da liberdade de imprensa em Moçambique

A propósito do Dia do Jornalista Moçambicano

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, endere-
çou, no passado dia 11 de 

Abril, uma mensagem de apoio aos 
profissionais nacionais da Comuni-
cação Social pela passagem do Dia 
do Jornalista Moçambicano, data 
em que também se assinala a passa-
gem do 44º Aniversário da criação 
do Sindicato Nacional de Jornalistas 
(SNJ).

“O meu Governo continuará em-
penhado em facilitar o crescimento 
do sector, seja ela a comunicação pú-
blica ou privada, para que os profis-
sionais da Comunicação Social en-
contrem um ambiente propício para 
o exercício das suas actividades”, lê-
-se na missiva presidencial. 

De acordo com com o documen-
to, os jornalistas são “com a devida 
responsabilidade e sentido patrióti-
co os que têm feito conhecer à nação 
moçambicana e ao mundo e com 
elevado nível de objectividade, as 
notícias sobre as acções das nossas 
briosas Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS), contra o terrorismo e ex-
tremismo violento em alguns distri-
tos da província de Cabo Delgado”.

Nyusi pede que os jornalistas não 
se auto-excluam do processo de de-
senvolvimento tecnológico, abraçan-
do as mais modernas plataformas de 
informação e comunicação para a 
divulgação de conteúdos noticiosos 
e educativos da sociedade que con-
tribuam, também, para elevar a con-
dição económica, social e cultural 
do país.

A distância entre o discurso oficial 
e a realidade 

A saudação de Filipe Nyusi aos 
jornalistas não passa de uma cara 
bonita e distante da realidade que se 
quer apresentar aos moçambicanos 
menos atentos e à comunidade inter-
nacional, esta última bastante atenta 
à questão dos direitos humanos, de-
mocracia e liberdade de imprensa.

Uma coisa é o apoio oficial por 
parte do Governo de Filipe Nyusi à 
liberdade de imprensa e aos jorna-
listas no país e outra é a verdadeira 
face que a sua entourage mostra aos 
homens da pena. Os jornalistas em 
todo o mundo têm o dever e a obri-
gação de informar ao povo o que se 
passa na sociedade, incluindo em si-
tuações de conflito. Ainda que Nyu-

si tente colocar a melhor face para o 
país e para o mundo, o seu Gover-
no, em tempos de conflito, é dos que 
mais fez “vida negra” aos jornalistas 
nacionais e não só em território mo-
çambicano.

Aos 7 de Abril de 2022, marcam-
-se exactamente três anos do dia em 
que desapareceu um jornalista mo-
çambicano de nome Ibraimo Mba-
ruco na província de Cabo Delgado, 
fustigada pelo conflito há mais de 4 
anos.

O jornalista, afecto ao Instituto 
de Comunicação Social, desapare-
ceu por volta das 19 horas, após ser 
raptado pelas Forças de Defesa e Se-
gurança de Moçambique.

Desde o rapto, o Governo de Fi-
lipe Nyusi não fez qualquer esforço 
em esclarecer a sociedade moçam-
bicana e em particular à família do 
jornalista sobre o seu paradeiro. O 
seu consulado, com pouca perspicá-
cia para lidar com a liberdade de im-
prensa, entende que os jornalistas 
não se devem colocar a reportar a 
crise humanitária que está a aconte-
cer em Cabo Delgado.

Vários sectores da FRELIMO, 
presidido por Nyusi, se mostram 
desconfortáveis com jornalistas que 
não façam propaganda, por isso di-
versas vezes criam todo o tipo de 
bloqueio para limitar a liberdade de 
expressão no país.

O conflito de Cabo Delgado, que 
iniciou durante a magistratura do 
Presidente Nyusi, também foi res-
ponsável pela expulsão do jornalista 
britânico Tom Bowker, proprietário 
e editor do jornal denominado “Zi-
tamar News”.

A expulsão de Tom Bowker, de-
cretada no inicio do mês de Feverei-

ro de 2021, visava calar o Zitamar, 
portal que se aperfeiçoou em maté-
rias ligadas ao conflito de Cabo Del-
gado, a contra-gosto dos sectores 
reaccionários do partido FRELIMO.

Estes sectores, que também tem 
força nos serviços de segurança, visi-
velmente têm saudades do tempo do 
período de partido único, mostram 
ter ainda muita força nas forças ar-
madas, na administração pública e 
noutras esferas.

Aliás, essa influência tenta sufo-
car os medias que não estão na ór-
bita do partidão, negando para estes 
as publicidades e anúncios, pão que 
é dado apenas ao principal matutino 
do país. 

Esta influência, que também des-
ce até ao sector privado, também do-
minado pelo partido no poder, de al-
guma forma recebe indicações para 
não publicitar os seus produtos e ser-
viços em jornais independentes, pois 
estes são o “inimigo” a abater.

As taxas do GABINFO

A expulsão do jornalista Tom 
Bowker aconteceu após uma outra 
tentativa falhada de asfixiar a im-
prensa com taxas milionárias para o 
exercício da nobre profissão de infor-
mar, em solo moçambicano.

O Gabinete de Informação (GA-
BIFO), um órgão do Estado usado 
pelo regime para perseguir jornalis-
tas, publicou a 23 de Agosto 2018, 
no terceiro ano do mandato de Fili-
pe Nyusi, um decreto-lei, que impõe 
novas taxas aos órgãos de Comuni-
cação Social, que foram considera-
das na altura como antidemocráti-
cas.

A directora do GABINFO dis-
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se na altura que as taxas tinham em 
conta as condições do mercado e a 
necessidade de disciplinar o sector. 

As taxas variavam de 30 a 500 
mil meticais para acreditação dos 
jornalistas e correspondentes es-
trangeiros, valor considerado o mais 
alto do mundo. Em Maio de 2020, 
o Conselho Constitucional acabou 
por declarar inconstitucional as “ta-
xas da Emília” como foram baptiza-
das (em alusão ao nome da directo-
ra do GABINFO), mas nem por isso 
o apetite do partido no poder de cer-
cear a liberdade de imprensa conhe-
ce travões.

A próxima machadada

Enquanto se celebra mais um ani-
versário dos escribas, há no Parla-
mento a nova lei que deverá regulari-
zar o exercício dos Homens da pena.

A proposta de lei é a quinta no 
rol das matérias depositadas na As-
sembleia da República e poderá co-
nhecer a luz do dia em breve. O 
Conselho de Ministros aprovou a 
nova lei a 27 de Outubro, após aus-
cultações e enviou-à casa do povo. 

Depois dos protestos dos jorna-
listas que tiveram acesso à mesma, 
a lei foi retirada do parlamento por 
não reflectir as “auscultações”. Após 
a retirada, foram contratados espe-
cialistas, pagos pela comunidade in-
ternacional para dar assessoria ao 
Governo na produção de uma lei 
moderna e aberta a liberdade de im-
prensa.

Ngani sabe que mesmo assim, 
houve retrocesso, pois entende o par-
tido FRELIMO, que os conselheiros 
se estão a imiscuir na soberania na-
cional, tendo por isso decidido dar 
um passo atrás e mandar a lei “peri-
gosa” ao parlamento.

A lei prevê que o jornalista per-
de o direito a defender-se em caso 
de difamação contra o Presidente da 
República – sendo que o direito à de-
fesa está previsto na constituição da 
República. A nova lei prevê entre 
outros aspectos a criação ou sobre-
posição de mais órgãos de disciplina 
e fiscalização.

Toda esta situação faz parte da 
administração de Filipe Nyusi e os 
jornalistas, os cultores do Estado 
Democrático de Direito, as maiores 
vítimas desta cruzada contra a liber-
dade de imprensa, são os que no dia 
11 de Abril receberam uma sauda-
ção presidencial, não com sabor de 
carinho, mas sim de asfixiamento.

Presidente da República, Filipe Nyusi
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