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Outra vez adiado por 
incúria e “deixa-andar”

Julgamento do Caso Amurane

FDS abatem dez terroristas em Matemo P.9

Empreiteiro confirma construção ilegal de 
casa para filha de Helena Taipo P.7
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Juízes britânicos divididos no financiamento 
a projectos de gás em Moçambique

Exploração de Hidrocarbonetos

MANGAVA DOS SANTOS

Desentendimentos entre dois juízes 
anularam o resultado de uma 
acção judicial lançada por uma 

organização ambiental britânica para 
bloquear o investimento do governo britânico 
no projecto de extração de gás natural de 
Moçambique.

Trata-se de uma acção judicial lançada pela 
Organização Não-Governamental Friends 
For Earth (Amigos da Terra) em Dezembro 
de 2021, em Londres, que visa bloquear 
o financiamento do gás natural de Cabo 
Delgado, por parte do Governo britânico, 
num investimento 1.15 mil milhões de 
dólares.
 
No ano passado, a organização britânica 
pediu uma revisão judicial do financiamento 
do governo do projecto de Moçambique, 
alegando que desrespeita os compromissos 
de Londres com o Acordo de Paris e as metas 
para parar o aquecimento global. 

Na decisão publicada na terça-feira pelo 
Supremo Tribunal de Londres, a juíza 
Justine Thornton decidiu que a Agência 
de Exportação de Crédito do Reino Unido 
(AECRU) não cumpriu a sua obrigação de 
calcular o impacto do projecto em termos de 
emissões de gases com efeito de estufa. 

“A falha em quantificar as emissões e outras 
falhas no relatório de [impacto] ambiental 
significava que não havia base racional para 
demonstrar que o financiamento para o 
projecto era consistente com o Artigo 2 (1) (c) 
do Acordo de Mudança Climática de Paris e 
um caminho para baixas emissões de gases 
de efeito estufa”, escreveu. 

Por outro lado, o juiz Jeremy Hugh Stuart-
Smith encontrou uma obrigação legal 
ou política de quantificar as emissões, 
e era implícito, óbvio e aceite que o 
desenvolvimento de um grande campo de 
GNL [gás natural liquefeito] resultaria em 
níveis muito altos de emissões. 

“A AECRU tinha o direito de formar a 
opinião de que o apoio ao projeto que estava 
em consideração estava de acordo com as 
obrigações sob o Acordo de Paris”, referiu. 
“A visão da Agência de que o projecto 
estava em alinhamento com as políticas 
de mudanças climáticas declaradas de 
Moçambique era aceitável e não se mostra 
errado”, acrescentou.

Dado que os dois juízes não chegaram a um 
consenso, a organização Amigos da Terra, 
que hoje mobilizou cerca de uma dezena de 
activistas junto do tribunal, disse que aguarda 
por uma ordem judicial que determine 

o resultado. Os manifestantes proferiam 
slogans como “mantenha o gás no solo” e 
“os combustíveis fósseis devem desaparecer” 
enquanto seguravam cartazes com os dizeres 
“Pare de financiar o gás em Moçambique”. 

Recurso no tribunal
 
O departamento jurídico da organização 
Amigos da Terra admite que caso haja 
rejeição do caso, pode recorrer da decisão 
judicial. “Normalmente num tribunal, há 
um número ímpar de juízes ou um único 
juiz para que se chegue a uma opinião 
maioritária. Aqui temos uma decisão 
dividida”, explicou à Lusa o responsável 
pelos assuntos jurídicos da organização, Will 
Rundle. 

A responsável pelas campanhas 
internacionais da organização, Rachel 
Kennerley, disse que o parecer favorável 
de um juiz do Supremo Tribunal é “muito 
significativo” e um “sucesso”. 

“Uma das razões pelas quais este caso e esta 
decisão são significativos é que a avaliação 
falaciosa do clima que a AECRU usou 
foi aceite por muitas outras agências de 
Exportação de Crédito que também estavam 
envolvidas neste projecto. Por isso abre um 
precedente para contestar essa avaliação [de 
impacto] ambiental”, disse à Lusa. 

Rachel Kennerley rejeitou os argumentos do 
governo do Reino Unido de que é necessário 
garantir o fornecimento de petróleo e gás 
natural de fontes alternativas à Rússia, dada a 
recente invasão da Ucrânia, que resultou num 
aumento dos preços da energia. 

“Abrir novos campos de gás, novos campos 
de petróleo no Reino Unido e em todo 

o mundo, incluindo este projecto em 
Moçambique, não vai ajudar nesta crise. Esta 
crise existe porque somos mais dependentes 
do gás. (…) O que precisamos é mudar para 
uma forma de energia mais segura, como as 
renováveis, que seja barata, limpa e segura”, 
disse.

A organização ambientalista estima que 
durante a sua implementação, o projecto 
será responsável por libertar entre 3,3 e 4,5 
bilhões de toneladas de dióxido de carbono 
na atmosfera. A Área 1 do projecto está 
sob concessão a um consórcio liderado 
pela petrolífera francesa Total, que teve 
de suspender as obras devido a ataques 
de grupos armados na província de Cabo 
Delgado. 

Avaliado entre 20 e 25 mil milhões de euros, 
o megaprojecto de extração de gás da Total 
é o maior investimento privado em África, 
apoiado por várias instituições financeiras 
internacionais e prevê a construção de 
unidades industriais e de uma nova cidade 
entre Palma e a península de Afungi. Antes 
da suspensão da construção, a primeira 
exportação de gás liquefeito estava prevista 
para 2024.

Governo britânico em silêncio 

O porta-voz do governo do Reino Unido, 
citado pela AECRU disse na quarta-feira 
finda, que: “Congratulamo-nos com o 
julgamento e continuamos confiantes de 
que a AECRU segue uma due diligence 
robusta e internacionalmente reconhecida 
antes de fornecer qualquer apoio a projectos 
no exterior”, disse. “Não podemos 
comentar mais sobre os processos legais em 
andamento”, acrescentou a mesma fonte.

Avaliado entre 20 e 25 mil milhões de euros, o megaprojecto de extração de gás da Total é o maior investimento 
privado em África
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Falsificação da Moeda

Cidade de Nampula infestada por 
notas falsas de dinheiro 
ANTÓNIO CINTURA

Para além de ser considerado um grande 
corredor de drogas oriundas de vários 
pontos do país e do mundo, que tem 

como destino a província de Maputo e a África 
o Sul sendo outras consumidas localmente, 
nos dias que correm a província de Nampula 
está também a se notabilizar pela circulação de 
notas falsas de dinheiro.

Os praticantes deste tipo legal de crime 
frequentam os agentes m-pesa e as barracas 
para depositar os valores ou para comprar 
algum produto usando principalmente as notas 
de 500 e 1000 meticais falsas para obter trocos.

A Polícia da República de Moçambique em 
Nampula (PRM), deteve na semana finda, 
dois grupos compostos por dois indivíduos 
cada, onde faz parte uma menor de 16 anos 
de idade supostamente detida em flagrante 
delito quando acabava de para receber 200 
notas de 500 meticais que vinham da Zambézia 
guardadas numa caixa de telefone celular da 
marca Tecno.

A menor que falava numa entrevista colectiva 
com o objetivo de se apresentar as duas 
quadrilhas, negou o seu envolvimento e disse 
que aquela não era a caixa que a irmã enviou 
para ela ir receber no terminal de transportes. 

“Eu pedi um telefone celular a minha irmã 
que vive no distrito de Gurué, para me ajudar 
com os estudos e ela ligou dizendo que tinha 
enviado um, numa caixa branca”, contou a 
menina. “Dali, comecei a comunicar com o 
motorista e quando ele me disse que já tinha 
chegado no parque fui buscar o meu celular, 
mas fui apanhada por agentes da polícia civil 
que me acusaram de receber dinheiro falso 
e que a caixa do telefone continha os tais 
valores, não é a que a minha irmã se referia”, 
acrescentou aos prantos. 

Outro indiciado é um motorista de transporte 
semicolectivo de passageiros. O suspeito tem 
34 anos de idade e diz que caiu nas malhas da 
policia por transportar uma encomenda sem 
saber do que havia no seu interior, pois segundo 
ele, estava no exercício das suas funções 
e aquela não era a única encomenda que 
transportava. “Eu não conheço esta menina, sei 
apenas que é alguém que eu tinha que entregar 
uma encomenda porque isso faz parte do nosso 
trabalho” disse o Motorista
.
Envelope de notas falsas escapa da polícia

Igualmente, dois estrangeiros sendo um 
congolês e um nigeriano encontram-se detidos 
por suspeita de prática do mesmo tipo de 
crime. A dupla recebeu um envelope com 
notas falsas enviadas de Nacala e foi entregue a 
uma senhora que se encontra foragida com os 
valores.

Questionado, o congolês que recebeu o 

envelope e entregou à senhora, diz que foi 
solicitado por um amigo de Nacala para 
entregar a encomenda a namorada, tendo este 
se deslocado ao parque, onde havia recebido a 
referida encomenda e posteriormente dado a  
destinatária.

“Eu levantei a encomenda e fui entregar a 
namorada do meu amigo, assim como ele 
me instruiu. Só depois de três horas, sentado 
num bar com outro amigo que na altura da 
recepção da encomenda não estava comigo, 
a polícia veio nos recolher. Durante a entrega 
do envelope, a senhora abriu e eu vi que era 
dinheiro em notas de 1000 meticais, mas não 
sabia se era falso ou não” disse.

O porta-voz do Comando Provincial da 
Polícia da República de Moçambique (PRM) 
em Nampula, Zacarias Nacute, disse que 
a corporação vem recebendo informações 
sobre a circulação de moedas falsas. Nesse 
contexto desencadeou-se um trabalho de 
investigação que culminou com a neutralização 
dos envolvidos, sendo uma menor que 
supostamente tinha a missão de receber e 
colocar em circulação.

“Os outros dois indivíduos já vêm fazendo o 
trabalho  falsificação de moedas aqui no nosso 
território e do trabalho investigativo feito aqui 
na cidade, culminou com a sua neutralização 
e encaminhamento para nossas subunidades 
policiais” disse Nacute
.
Segundo Nacute, tendo em conta a cidadã que 
ainda se encontra foragida na posse de dinheiro 
falso e provavelmente a existência de outros 
grupos, a PRM não exclui a possibilidade de 
Nampula estar infestada por muito dinheiro 
falso e apela a população para que seja vigilante 
verificando sempre com exactidão quando 
receberem as notas nos seus estabelecimentos 
comerciais, para que não sejam vítimas desse 
tipo de crime.

A PRM não exclui a possibilidade de haver muito dinheiro falso a circular na cidade de Nampula

Alguns dos suspeitos de falsificarem as notas que foram neutralizados pela PRM em Nampula 
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Este último aspecto (capacidade 
infraestrutural) merece alguma 
análise. Se é verdade que a Beira, 

em termos de infraestruturas desportivas, 
nunca foi propriamente um “el dorado”, 
não menos verdade é que a cidade teve, 
no passado, campos e pavilhões em 
quantidade/qualidade q.b., capazes de 
responder às demandas, no concernente a 
competições oficiais. 

O maior parque desportivo da capital 
sofalense pertence, sem dúvidas, ao Clube 
Ferroviário da Beira: tanto o estádio de 
futebol (com pista de atletismo), como o 
pavilhão gimnodesportivo anexo, são (e 
sempre foram) os que possuem as melhores 
condições para a realização de competições 
multidisciplinares: possuem os melhores 
pisos (relvado e parquet) e são igualmente 
portadores das melhores bancadas, em 
todos os sentidos (qualidade e capacidade). 

No período áureo do desporto sofalense, 
existiam na cidade mais alguns campos 
relvados onde se realizavam partidas oficiais 
do primeiro escalão, nomeadamente os 
campos do Palmeiras, do Estrela Vermelha 
e do Ferroviário da Manga.
 
Neste ponto, importa referir que o Têxtil do 
Pungué foi Campeão Nacional, sem nunca 
possuir um campo próprio: treinou e jogou 
sempre em terrenos emprestados/alugados. 
Quanto a partidas de divisões e escalões 
secundários, muitas eram disputadas em 
campos pelados, os quais existiam um 
pouco por toda a cidade.
 
Actualmente a Beira conta apenas com 
dois campos em condições para se 
realizarem partidas de alta competição: o 
(novo) Estádio Municipal – inaugurado no 
consulado do finado edil Daviz Simango – e 
o Campo do Ferroviário da Beira. Há ainda 
o campo do Ferroviário da Manga, que com 
um pequeno esforço, pode até melhorar e 
proporcionar condições mais propícias para 

a prática de jogos de vulto. O (ex-) campo do 
Sporting virou um pântano autêntico, com 
machambas da população em seu redor, e 
uma lixeira à mistura. 

Há ainda uma religião (zions) que se 
aproveitou de um pequeno espaço na parte 
frontal das instalações, para realizar seus 
cultos. Aliás, a decadência deste campo, que 
já foi um dos principais estádios da cidade, 
começou ainda nos anos 80, quando uma 
das bancadas (um topo, por trás de uma das 
balizas) ruiu durante uma partida – segundo 
a “lenda popular” tal terá acontecido na 
sequência de um portentoso remate… de 
cabeça, do Orlando Conde, que passou a 
rasar a trave, e foi embater violentamente 
nessa bancada – levando a que a mesma, 
(a abarrotar de “tiffosi”), tombasse “de 
costas”, com os vários espectadores a serem 
transportados para o hospital, alguns em 
estado grave. 

Hoje em dia, o que se aproveita mesmo das 
instalações leoninas é o edifício sede, uma 
vez que o mesmo possui, além de um bar-
esplanada num terraço com vista para o mar, 
um amplo salão que tem sido alugado para a 
realização de eventos. Já o Campo do Estrela 
Vermelha (ex- SLB, ex-Clube do Goto), foi 
desactivado por completo. Todo terreno foi 
vendido a particulares (diz-se que a cidadãos 
chineses), sendo que foi erguido um amplo 
complexo, com vários edifícios (a maioria 
ainda não inaugurados), os quais, ao que 
se sabe, albergarão shoppings, instalações 
hoteleiras, um ginásio e apartamentos 
habitacionais.
 
Na parte frontal daquele que era o pomposo 
complexo desportivo foi montada uma 
estação de abastecimento de combustíveis, 
que (já) funciona 24/24, e é bastante 
concorrida dada a sua localização 
privilegiada. No que tange a pavilhões 
gimnodesportivos, o do Ferroviário é único 
que se apresenta “au point” – inclusive com 
cadeiras nas suas bancadas. Pronto para 

receber jogos ao mais alto nível, incluindo 
os da FIBA. Já o histórico Pavilhão dos 
Desportos da Beira, na Ponta-Gêa, está 
literalmente “careca”, desde que as suas 
telhas voaram, em consequência do ciclone 
Idai, em Março de 2019. Apesar de ser 
ali (no edifício frontal) onde funciona, 
entre outras, a ABCB, parece não haver 
qualquer “vontade Política” em reabilitar 
aquela emblemática infraestrutura. Quanto 
ao pavilhão do Estrela, que se situava no 
tal complexo trespassado, é o que se disse 
acima. 

Os pavilhões (descobertos) do Desportivo 
da Beira e do Sporting, nunca foram 
verdadeiras alternativas de primeira 
escolha – embora também recebessem jogos 
de somenos importâncias nos anos 80. 
Portanto, esses praticamente não contam 
para esta análise. 

O Ferroviário volta a estar na “crista da 
onda”, no que a piscinas diz respeito. Até há 
pouco tempo (2011 – antes da inauguração 
da piscina anexa ao ENZ, por ocasiões dos 
Jogos Africanos), aquela era a única piscina 
olímpica do país. Aliás, justamente por essa 
razão, todos os nadadores seleccionados 
para participarem em competições de vulto 
(nomeadamente Jogos Olímpicos) passavam 
por um período de estágio na Cidade da 
Beira, para se adaptarem ao “ambiente” de 
uma piscina olímpica (de 50 metros). Além 
da piscina principal (e outras tantas para 
infantis), o recinto possui igualmente uma 
Cuba de Saltos – seguramente a melhor do 
país.
 
Quanto à outra piscina que existia e recebia 
competições federadas, a do Goto, há muito 
que é caso… para esquecer. A espaços, lá 
vai aparecendo um ou outro “mecenas”, 
cheio de boas intenções, mas tudo não 
passa disso mesmo: intenções. E assim vai 
a segunda capital da República, em termos 
desportivos… 

Infraestruturas: O calcanhar de Aquiles
Homero Lobo
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AD LITTERAM
Por Afonso Almeida Brandão

As tristezas não pagam dívidas (mas os roubos e as 
“falcatruas” de quem nos governa já deviam dar prisão)

É provável que não tenha sido um 
credor, mas um qualquer amigo de 
um devedor que anunciou o que 

hoje é um ditado popular: TRISTEZAS 
NÃO PAGAM DÍVIDAS. E se não 
pagam, terá dito o amigo, «não vale a 
pena estares triste. Cara alegre que tudo se 
resolve; sobretudo, se fizer por isso...»

O ditado popular — tristezas não pagam 
dívidas — chama a atenção para o facto 
de que o que paga a dívida é mesmo 
o pagamento e não a tristeza ou a má 
disposição. Por isso, a boa questão, tanto 
para o devedor e o seu amigo como para 
o credor, é que comportamento ou atitude 
levará mais depressa a saldar a dívida. 
E aqui a Sabedoria Popular junta-se ao 
que diz a investigação contemporânea 
das ciências comportamentais: ser bem-
disposto é o melhor para a DÍVIDA. 
Alegres e bem-dispostos, trabalhamos 
melhor, aproveitamos mais as 
oportunidades e conseguimos melhores 
resultados. 

Hoje sabe-se que a Alegria, o Optimismo, 
a Esperança melhoram a química 
corporal, têm consequências positivas na 
Testosterona, a harmonia da confiança 
e da acção competitiva, na Dopamina, a 
química do cérebro que gera a sensação de 
realização, na Adrenalina, que nos foca e 
dá energia, rapidez e capacidade de acção, 
no Cortisol, a harmonia do stress, etc., 
etc.. 

Mais  alegres e bem-dispostos temos 
melhor percepção, os nossos sentidos 
captam mais, temos melhor cognição, 
raciocínio e capacidades de entendimento, 
temos mais energia, menos stress e maior 
resistência ao cansaço. Satisfeitos temos 
mais confiança e arriscamos mais. Quem 
dúvida?

Os vários estudos sobre o assunto têm 
descobertas interessantes. Por exemplo, 
as pessoas optimistas vivem, em média, 
mais 12 anos. As mais bem-dispostas têm 
menos Doenças, atingem mais vezes os 
objectivos profissionais e ganham mais 
Dinheiro ao longo da Vida — “mais 30%, 
em média”, refere Sonia Liubomirsky, 
da Universidade da Califórnia (EUA), na 
obra “Os Mitos da Felicidade”. 

Mas as Tristezas não pagam dívidas, a 
Alegria, por si só, também não paga; 
nada de entusiasmos... O Trabalho 
sério, honesto, dedicado e esforçado, 

a Persistência e a Aprendizagem bem 
como a Capacidade de planear, trabalhar 
e adiar recompensas fazem parte da 
Atitude Certa, que não só vai pagar 
Dívida como inicia uma outra história, 
de desenvolvimento e motivação, que vai 
bem mais longe.

A boa-disposição, «a cara alegre», mesmo 
quando já estivemos bem melhor, ajudam. 
Em geral, a boa-disposição traz maior 
Produtividade, mais promoções, maior 
estabilidade Familiar e Social, maior 
capacidade de reacção, de adaptação e 
de Sucesso. Em resumo: Tristezas não 
pagam dívidas mas OS ROUBOS E AS 
FALCATRUAS de alguns dos nossos 
Governantes e Políticos — evidentemente 
com excepções! — são «o reverso da 
medalha» de tudo aquilo que acabamos de 
mencionar acima.

Ou seja: quem rouba ou comete 
“desvios e falcatruas” devia de estar 
triste e verdadeiramente arrependido, e 

devia abrir o jogo e confessar “os seus 
crimes”. Mas, como todos nós sabemos 
e assistimos, infelizmente não é isso 
que acontece e todos eles se escondem 
por detrás «do dito pelo não dito», com 
(alguns) Juízes e Advogados de Acusação 
— que deviam apurar as verdades e 
condenar, posteriormente, sem apelo 
nem agravo —, todos aqueles que são 
conhecidos, a começar pelo mais alto 
Governante da Nação (actual e anterior) e 
a acabar em alguns Ministros e Directores 
Nacionais que todos conhecemos quem 
são. Mas nada acontece, antes pelo 
contrário, estão todos Felizes e Alegres...

E a verdade é que a Justiça e todos aqueles 
que deviam-na representar e deviam 
exercer e aplicar as Leis, nada fazem 
para julgar e apurar responsabilidades 
(ou fazem muito pouco) e, por vezes, até 
acabam por ser coniventes com a “corja” 
que está identificada e que não “ganha 
juízo”. 
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Empreiteiro confirma construção ilegal 
de casa para filha de Helena Taipo

O casal Desheng Zhang e Dalila 
Lalgy, residentes na cidade 
de Nampula, confessou 

que recebeu dinheiro que serviu na 
construção de uma residência para 
uma das filhas de Helena Taipo, antiga 
Ministra do Trabalho, tida como o 
cérebro do saque que lesou ao Estado 
moçambicano em 113 milhões de 
meticais, no julgamento que decorre 
desde semana passada, no distrito da 
Katembe, província de Maputo. 

O casal é proprietário da empresa 
Ku Yuka Construção e na sessão 
de produção de provas havida na 
semana passada, Desheng Zhang, de 
nacionalidade chinesa, disse em tribunal 
que um dos contratos por ele elaborado 
se destinava à construção de um bloco 
oficinal para o Instituto Nacional de 
Emprego, no distrito de Malema. 

Contrariamente a isso, ainda na fase 
da execução, o empreiteiro recebeu 
orientações superiores para erguer uma 

dependência, que beneficiou a uma das 
filhas da antiga ministra de trabalho, que 
reside no bairro Muaivire arredores da 
cidade de Nampula.

O réu chinês afirmou ainda que também 
celebrou dois contratos para a construção 
de blocos do Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional 
(INEFP), orçado em 24 milhões de 
meticais. 

Entretanto, na sua conta pessoal só 
entraram 12 milhões de meticais para a 
construção de um bloco, sendo que para 
o outro a instituição só depositou dois 
milhões de meticais.

Assim sendo, a obra que foi paga na 
sua totalidade foi executada, mas a 
segunda não. A empresa recorreu a 
fundos próprios para avançar com a 
outra empreitada, na esperança de reaver 
os valores depois, mas tal ainda não 
aconteceu. 

Júlio Paulino
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Julgamento do Caso Amurane

Mais uma procrastinação sem sentido
JÚLIO PAULINO

O veredito do caso Mahamudo 
Amurane, antigo edil do Conselho 
Autárquico da cidade de Nampula, 

assassinado em 2017 ainda está longe de 
acontecer. Na semana finda, o julgamento 
que estava marcado para terça-feira, na 
sexta secção do Tribunal Provincial de 
Nampula foi outra vez adiado para 27 de 
Abril próximo. O processo envolve Saíde 
Ali, antigo vereador e apontado como o 
“delfim” do malogrado e Zanal Selemana, 
um empresário de ramo de construção civil. 
Os dois réus respondem ao processo em 
liberdade. 

Antes do ataque mortal a Amurane por 
indivíduos ainda não identificados, os 
dois réus estavam reunidos com ele na sua 
casa, no bairro de Namutequelia, vulgo 
Cotocuane, arredores da cidade de Nampula.
O adiamento é justificado pelo facto de os 
advogados dos réus terem recebido tarde 
as notificações e de acordo com a lei, os 
mesmos deveriam ter sido comunicados 
dez dias antes o que não aconteceu. “A 
comunicação foi feita na segunda-feira 
14 do mês em curso, para uma sessão 
que decorreria na quarta-feira, isto é 
improcedente”, disse Carlos Coelho um dos 
advogados do processo.

Face a situação, a juíza do caso, Cristina 
Salia, reconheceu a legitimidade das 
reclamações dos causídicos, tendo de 
seguida adiado o processo “Em virtude dos 
argumentos apresentados pelos advogados 
e pelo acórdão 359/nº1 do código penal, 
vamos adiar o julgamento para o próximo 
mês, até que os visados sejam notificados” 
referiu a juíza.   

O Ministério Público em Nampula não se 
opôs à defesa e concordou com a decisão. 
O processo com o nº12/2019, da 6ª secção 
do Tribunal Provincial de Nampula é 
muito importante para a opinião pública 
nacional, pois o seu desfecho é aguardado 
com ansiedade por milhares de admiradores 
do malogrado Mahamudo Amurane, que 
era visto como como um “Messias”, por ter 
trazido uma nova abordagem de governação 
autárquica sobretudo na cidade de Nampula 
e esperanças de um futuro promissor a um 
povo que clama por melhores condições de 
vida há mais de quatro décadas.

O malogrado liderou os destinos da autarquia 
em pouco mais de dois anos pelo Movimento 
Democrático de Moçambique, (MDM) e 
foi assassinado três meses depois de entrar 
em desentendimentos com Daviz Simango, 
líder do partido, que também veio a falecer 
depois. No período de tensão entre Amurane 
e Simango o então edil de Nampula, 
anunciou que abandonaria o MDM para 
criar uma nova formação politica, com a 

qual tencionava concorrer para a sua própria 
sucessão à presidência do município, uma 
decisão que era vista como o começo do fim 
do MDM em Nampula.

Antes do seu assassinato, o malogrado 
denunciou uma tentativa de morte por 
membros do MDM, num tumulto que 
aconteceu numa das sessões da Assembleia 
Municipal de Nampula e que só escapou 
graças a pronta intervenção da polícia.
 
Entretanto, logo após a sua morte com três 
tiros a 4 de Outubro de 2017, por sinal o 
dia da Paz, algumas vozes influentes da 
sociedade moçambicana reagiram a tragédia 
afastando a hipótese do edil ter sido morto 
a mando do MDM. O líder da RENAMO, 
Afonso Dhlakama, disse na altura que 

“Daviz Simango não tinha capacidade para 
criar esquadrões da morte para assassinar o 
edil”. 

Dhlakama aventou a possibilidade de os 
assassinos estarem ligados à Polícia da 
República de Moçambique e ao poder 
político tendo suspeitado ainda que os 
esquadrões se tenham aproveitado da crise 
entre Mahamudo Amurane e o MDM para 
assassinar o edil da cidade de Nampula. 
“Mesmo agora o edil de Nampula, não 
espero que o Governo venha dizer que foi tal 
fulano (que o assassinou). Podem prender um 
e outro porque tinha `boca cumprida`, mas 
os autores mesmo, os atiradores, nunca serão 
apresentados”, frisou na altura o falecido 
líder do maior partido da oposição em 
Moçambique.

Mahamudo Amurane

Dez terroristas abatidos na 
Ilha de Matemo 

Dez terroristas foram abatidos na 
madrugada da última quatra-feira, 
16 de Março, pelas Forcas de Defesa 

e Segurança (FDS) na Ilha de Matemo, no 
Distrito de Ibo, provincia de Cabo Delgado.

Segundo informações da Policia da República 
de Moçambique (PRM) tornadas públicas 
numa conferencia de imprensa convocada para 
o efeito, as FDS tomaram conhecimento da 
presença dos terroristas no local e enviaram 
duas forças. Uma maritima e outra aérea tendo 
culminado com a morte de 10 terroristas, que 
tentaram responder sem sucesso aos ataques o 
exército moçambicano.  

De acordo com o Porta-Voz da PRM em 
Cabo Delgado, Ernesto Madungue, para 
além dos terroristas mortos, no local dos 
confrontos recuperou-se vários materiais 
bélicos dos terroristas. Neste Momento, 
segundo Madungue, prossegue a perseguição 

sem tréguas contra os bandidos que ameaçam 
a ordem e tranquilidade pública na província. 
Porque os terroristas se misturam com a 
população para confundir as autoridades, 
a PRM apela ao povo para que continue a 
colaborar com as FDS denunciando qualquer 
movimento de individuos estranhos. 
 
Por outro lado, Madungue disse que está 
interdita a navegação de pescadores no alto 
mar, assim como para todos aqueles que usam 
a zona insular da ilha no exercicio de qualquer 
actividade, até que a situação seja normalizada. 

O ataque de Matemo acontece numa altura em 
que na semana finda, a Direcção Provincial 
dos Transportes e Comunicações emitiu 
um documento dando inforamações de que 
desde 17 de Março, é permitida a circulação 
de transportes de passageiros via Macomia 
devidamente escoltados. 

Jackson Basilio
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Mais de 100 salas de aula destruídas 
pelos terroristas

Educação em Cabo Delgado

JACKSON BASILIO

A Ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano, 
Carmelita Namashulua, terminou 

na sexta-feira, uma visita de trabalho de 
seis dias na província de Cabo Delgado. 
Durante a visita, Namashulua esteve no 
distrito de Chiure onde testemunhou a 
entrega de oito salas de aulas da Escola 
Primária Completa de Nahavara. Depois, 
foi à Palma, Mueda e Mocímboa da 
Praia. Antes trabalhou no distrito de 
Pemba. 

Na hora do balanço, Namashulua falou 
aos jornalistas, tendo afirmado que o 
ano lectivo na província arrancou com a 
reabertura de algumas escolas que foram 
forçadas a encerrar, devido a acção dos 
terroristas nos últimos anos.

A dirigente informou que devido 
aos ataques, os Serviços Distritais de 

Educação Juventude e Tecnologias 
de Quissanga, Macomia, Muidumbe, 
Mocimboa da Praia e Palma, sofreram 
prejuízos enormes com destaque para a 
destruição de 104 salas de aula, em 46 
escolas e 30 blocos administrativos.

Nos distritos acima mencionados, os 
alunos assim como os professores estão 
a pouco e pouco a regressar aos seus 
pontos de origem e o sector vai continuar 
a sensibilizar as pessoas para tal e serão 
criadas condições logísticas para o 
retorno.

Outro desafio do governo segundo a 
ministra Namashulua, serão a criação de 
espaços temporários de aprendizagem de 
curto prazo enquanto o sector procura 
estabilidade junto dos seus parceiros; 
melhorar o nível de aprendizagem e 
alocar mais material didáctico; e garantir 
a supervisão pedagógica nas escolas 
para que as crianças possam aprender da 
melhor forma. 

A Ministra agradeceu igualmente à 
vontade que os professores têm para o 
regresso aos postos de trabalho, apesar de 
terem perdido as suas residências. 

O Embaixador da União Europeia (UE), 
Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, 
anunciou que a UE vai contar com o 
apoio de parceiros como o Fundo das 
Nações Unidas para Infância (UNICEF) 
e a UN Habitat na reconstrução da 
província de Cabo Delgado. Segundo a 
fonte, para ajudar a província no sector da 
educação, a UE vai reforçar os programas 
de ensino, criar condições para as crianças 
vulneráveis, reabilitação das escolas 
danificadas, disponibilizar água, energia e 
dará cerca de 60 milhões de euros para o 
efeito.

António Sanchez Benedito Gaspar 
considera que a população da província 
de Cabo Delgado está a dar um bom 
exemplo de resiliência e de perseverança.

Distrito de Angoche isolado do resto da 
província de Nampula
O distrito de Angoche, localizado na 

região costeira sul de Nampula, 
encontra-se isolado do resto da 

província, devido ao arrastamento de uma 
das pontes metálicas localizadas no distrito 
de Mogovolas, pela fúria das águas das 
chuvas do ciclone tropical Gombe, que 
semana passada fustigou os 23 distritos da 
província. 

A mencionada infraestrutura localiza-se ao 
longo da estrada que liga os dois distritos, 
nomeadamente Mogovolas e Angoche para 
outros pontos da região e do país. Para o 
acesso ao estratégico distrito de Angoche, 
alguns cidadãos locais mobilizaram barcos 
tradicionais para o transporte de pessoas e 
bens e cobram dinheiro. Últimas informações 
colhidas pelo nosso jornal referem que o 
caudal do rio já está a baixar, na sequência 
do abrandamento gradual das chuvas.

Alguns cidadãos do distrito, muitos dos 
quais funcionários públicos e privados, 
afirmaram que foram colhidos de surpresa 
pela situação e ficaram retidos da outra 
margem do rio.  “Vim à Nampula no final 
de semana para tratar de questões familiares, 
pois a minha mãe está doente. Quando 
regressava à Angoche, onde vivo e trabalho, 
deparei-me com esta situação”, lamentou um 
dos visados, que se identificou apenas por 

Alberto.  Albertino James, um dos residentes 
da cidade de Angoche, falou telefonicamente 
à nossa reportagem, referindo que caso a 
situação prevaleça, os preços de produtos 
alimentares de primeira necessidade com 
destaque para arroz, farinha de milho, açúcar, 
óleo alimentar, poderão subir, uma vez que 
tudo depende do mercado grossista da cidade 
de Nampula. 

Em caso de crise, a semelhança das vezes 
passadas em que o distrito ficou sitiado, o 
abastecimento ao mercado local em bens 
como combustíveis líquidos, para indústrias 
era feito através de meios alternativos como 
a via marítima. O distrito de Angoche acolhe 
alguns megaprojetos com destaque para 
Hayu Mozambique Minning, que explora as 
areias pesadas e a Totalenergies que pesquisa 
o petróleo na região e outros projectos que 
apostam na pesca industrial. 

O ciclone Gombe provocou igualmente 
a destruição de outras cinco pontes e sete 
estradas intransitáveis numa extensão de 
934 quilómetros, nas regiões centro e norte 
do país, sendo Nampula a província mais 
sacrificada. 

50 mortos vitimas de Gombe 

De acordo com os últimos dados fornecidos 

pelas autoridades governamentais, o número 
de óbitos resultantes do ciclone Gombe, 
subiu de 12 para 53 pessoas, cinquenta dos 
quais em Nampula. A maior parte pereceram 
por desabamento de casas e árvores, e houve 
uma electrocução. Na Zambézia houve 
oitenta feridos, entre graves e ligeiros.
 
Nas quatro províncias do centro e do norte 
fustigadas, o ciclone afectou igualmente, 
444.800 pessoas em 87.392 famílias, 80 
feridos e 53 mortos em Nampula, Niassa, 
Sofala e Zambézia, sendo o grosso número 
em Nampula, com 38.4245, seguido da 
Zambézia com 42.960, Sofala com 20.010 e 
Niassa com 1.585 e colocando na condição 
de deslocadas pelo menos 2.0957 pessoas, 
acolhidas em 44 centros. 

Na última sexta-feira, sob orientação 
do Secretario de Estado da província 
de Nampula, Mety Gondola, o Comité 
Operativo de Emergência reuniu para avaliar 
os danos causados e estudar as possíveis 
soluções, mas o levantamento em curso tem 
vindo a registar enormes constrangimentos 
devido a problemas de comunicação com 
alguns distritos, decorrente da destruição 
das vias de acesso, sobretudo as pontes que  
condicionam o acesso das equipas criadas 
para o efeito.

Júlio Paulino
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Província de Niassa

Longas distâncias entre escolas e machambas 
prejudicam processo de ensino em Mavago
PEDRO FABIÃO

O ancestral constume de busca por 
terras férteis para a prática de 
agricultura, que muitas vezes 

ficam longe das escolas, por parte de pais 
e encarregados de educação do distrito 
de Mavago, na província do Niassa, 
preocupa as autoridades governamentais 
e do sector da educação do distrito, 
uma vez que nas suas deslocações, os 
pais ou encarregados levam consigo os 
filhos, comprometendo o seu processo de 
ensino e aprendizagem.

O administrador distrital de Mavago, 
Momade Abdulcadre, disse ao Ngani 
que tais atitudes fazem com que a 
taxa de escolaridade ainda seja baixa 
no distrito, estimada em 48 pontos 
percentuais, apesar de a retenção da 
rapariga para o ensino estar dentro do 
normal com uma meta de 81 por cento.

 “Quando se fazem as machambas 
no nosso distrito há tendência dos 
pais ou encarregados de Educação 
levarem os alunos consigo. Em 2021 
já tivemos situações em que os alunos 
abandonaram a escola no meio do ano. 
Quando começa a campanha agrícola 
apenas ficam os docentes e alguns 
alunos”, descreveu o dirigente.

O administrador deu a conhecer que 
ainda no ano passado foi feito um 
trabalho junto dos encarregados de 
Educação, líderes comunitários e 
diferentes actores da sociedade civil 
do distrito para consciencializar a eles 
sobre a importância de manterem as 
crianças na escola e o que tal significa 
para o futuro dos meninos e dos pais. 
Abdulcadre frisou também que algumas 
crianças e seus pais temem em parte 
regressar às suas origens, devido a 
ameaças terroristas no vizinho distrito de 
Mecula, que fica a norte da província.

Por outro lado, o administrador 
informou que neste ano, o distrito 
matriculou para a primeira à décima 
segunda classes, cerca de 6.331 alunos, 
dos quais 1.065 são novos ingressos. 

Mavago possui 18 escolas, uma delas de 
nível secundário e tem 251 profissionais 
do ramo entre professores e outros 
funcionários.

“Mavago é diferente, o rácio professor-
aluno normal é de 50, mas aqui temos 
56. Não estamos muito mal. Nesse 
tempo da pandemia reduzimos para 
25 alunos por sala. Como vê a taxa de 
escolaridade é muito baixa”, realçou 
Momade Abdulcadre.

Outrossim, no presente ano e ainda 
com o processo em curso, em Mavago 
prevê-se contratar nove professores para 
o ensino primário, contra oito em 2021, 
havendo um défice de cinco professores. 
Para o nível superior em licenciatura, 
pretende-se contratar dois docentes.

Sem nos ter revelado os respectivos 
custos monetários envolvidos, o 
administrador Momade disse que desde 
Dezembro de 2021 até agora, começou 
um movimento de transformação das 
salas precárias para dar-lhes condições 
condignas, em quatro estabelecimentos 
de ensino, nomeadamente as escolas 
primárias de Namonolo, Chilolo, 
Ntacuja e a secundaria José Macamo, 
localizada na vila sede-distrital.

Devido a falta de fundos, o único 
estabelecimento precário e sem a devida 
intervenção ainda é o de Luatize, que 
sofreu com um vendaval que assolou 
a região e neste momento há esforços 
das comunidades e do Governo para a 
colocação de chapas de zinco e capim 
para inverter o actual cenário. 

Livros de distribuição gratuita

Há poucos dias em que o Jornal Ngani 
ouviu Momade Abdulcadre, recebemos 
informações de que o distrito ainda não 
tinha recebido cerca de 13 mil novos 
livros de distribuição gratuita para este 
ano, no ensino primário. O distrito tinha 
apenas 2 mil livros no seu stock de 2021 
e são esses que estão a ser entregues por 
alternativa aos educandos da primeira 
e segunda classe. Os outros níveis terão 
de esperar.

Abdulcadre revelou que o facto 
tem inquietando os alunos, pais ou 
encarregados de educação, professores 
e autoridades governamentais. Sendo 
assim, os que transmitem o saber 
aos educandos receberam o apelo de 
usarem todos os instrumentos possíveis, 
suas experiências ou conhecimentos 
adquiridos durante as formações 
profissionais para aplicar no processo de 
ensino e aprendizagem.

Mavago é um distrito situado na 
província de Niassa, com sede na 
localidade de N’kalapa-Mavago 
(também conhecida como Mavago-
Sede). Tem limite, a norte com a 
República da Tanzânia, a oeste com os 
distritos de Muembe e Sanga, a sul com 
os distritos de Majune e Marrupa, e a 
este com o distrito de Mecula.

Quando se fazem as machambas no nosso distrito há tendência dos pais ou encarregados de Educação 
levarem os alunos consigo



SOCIEDADE                                                                                                                                                     NGANI, 21 de Março de 2022 - 10

Visão Mundial melhora literacia nas crianças 
da terceira e quarta classes

Em Muecate e Nacarôa

ANTÓNIO CINTURA

Cerca de 13.3 por cento das crianças 
que frequentam a terceira e quarta 
classes nos distritos de Muecate 

e Nacarôa em Nampula já sabem ler 
e escrever graças ao projecto “Juntos 
Educando a Criança” (ECT- sigla em 
inglês) implementado pela Visão Mundial 
visando elevar o nível de conhecimento 
das matérias escolares para crianças dessas 
classes e melhorar a qualidade de ensino e 
aprendizagem.

O projecto foi implementado por aquela 
Organização Não-Governamental em 
parceria com o Governo de Moçambique 
e o Departamento da Agricultura dos 
Estados Unidos de América (USDA, sigla 
inglesa), na sua primeira fase entre 2013-
2015, nos distritos de Muecate e Nacarôa 
na província de Nampula, com a Fundação 
para o Desenvolvimento das Comunidades 
(FDC) como co-implementador. Com o 
sucesso demonstrado, o projecto recebeu 
uma extensão de mais cinco anos passando 
para a fase 2 (ECT-2) 2016 a 2020 e contou 
com a Save the Children International como 
co-implementador.

O projecto tem como base pedagógica 
a Literacia, e treina os professores 
disponibilizando materiais de leitura e 
escrita e a promoção de treinos nos campos 
de leitura, saúde e nutrição e muitas 
outras actividades como o saneamento do 
meio, disponibilização de infra-estruturas 
sanitárias, furos para o abastecimento de 
água nas escolas e comunidades, assim 
como a disponibilização de lanche escolar.

Ciente dos desafios enfrentados pelas 
crianças nos distritos de Muecate e Nacarôa, 
em 2020, a USDA aprovou a terceira fase 
do projecto, (ECT-3) 2020 a 2024 com o 
Centro de Aprendizagem e Capacitação 
da Sociedade Civil (CESC) como co-
implementador e o Instituto Internacional 
de Pesquisas Sobre Políticas Alimentares 
(IFPRI), na condução de avaliações e 
estudos longitudinais.

Com o surgimento da COVID-19 em 
2020, que condicionou o encerramento 
das escolas e consequentemente o atraso 
na implementação de algumas actividades, 
a USDA aprovou a extensão para mais 
um ano, passando o término da fase 2 do 
projecto para 2021 e o arranque do estudo 
de base da Fase 3. Segundo o Chefe do 
Departamento da Direcção Pedagógica 
de Gestão e Garantia de Qualidade na 
Direcção Provincial de Educação em 

Nampula, Eusébio Coholia, o projecto está 
a trazer resultados plausíveis nos distritos 
de implementação, sendo que, se não fosse 
a pandemia da COVID-19, a percentagem 
seria maior, mas há que agradecer o esforço 
da Visão Mundial pelo sucesso, que serviu 
de aprendizagem para o sector da educação.
 
“Nós agradecemos, mas também queremos 
realçar que por serem boas, vamos garantir 
a sustentabilidade dessas acções depois da 
retirada da Visão Mundial” disse Coholia 
“Queremos também pedir que continuem 
a caminhar connosco e nos apoiem a repor 
as nossas infra-estruturas e materiais, 
destruídos pela depressão Gombe” 
acrescentou.

Com o projecto Juntos Educando a Criança, 
foi projectado a presença do professor na 
sala de aulas, em 80% do tempo lectivo. O 
estudo cujos resultados foram divulgados 
na última quarta-feira, mostrou que foi 
possível notar que os educadires estavam a 
75% e 43% de crianças estiveram presentes 
na sala de aulas dentro dos 80% do período 
programado.

Para o Gestor da Monitoria e Avaliação da 
Visão Mundial em Nampula e porta-voz 
da reunião da divulgação dos resultados 
do projecto (ECT) Armando Matavele, os 
resultados ajudam a implementação da 
fase 3 porque segundo ele, estes mostram 
os caminhos que se podem trilhar para 
fazer face a estes resultados. “Temos 
algumas actividades como a intensificação 
do treinamentos dos professores e a 
disponibilização de material de ensino e 
aprendizagem e outros que tem a ver com 
o engajamento comunitário promovendo 

o campo da leitura para elevar cada vez 
mais esta percentagem de modo que até 
2024 como o projecto prevê, 60% dos 
alunos saiam da quarta para a quinta 
classe, sabendo ler e escrever” disse 
Matavele.  

Saúde mental dos professores e alunos no 
contexto da Pandemia

Na mesma altura, fez-se um estudo sobre 
a saúde mental dos alunos e professores 
no contexto da COVID-19. Segundo 
o porta-voz, o estudo comprovou 
que a questão da pandemia afectou 
significativamente tanto as crianças 
quanto aos professores.

A reunião de apresentação do estudo tinha 
também como agenda colher subsídios 
para a melhoria da implementação 
da Fase III do projecto (ECT-3) e 
o fortalecimento das estratégias de 
mitigação dos efeitos da pandemia da 
COVID-19 na aprendizagem e na saúde 
mental de adolescentes.

“Na fase 3, o projecto traz algumas 
actividades que não tínhamos nas 
duas anteriores, que é olharmos para a 
provisão de alimentação para crianças 
abaixo de dois anos de idade, mães 
grávidas, lactentes, isto no pressuposto 
de apoiarmos o desenvolvimento psico-
mental das crianças ainda na fase inicial. 
Como se sabe que os primeiros mil 
dias de vida de uma criança são muito 
importantes para que esta possa ter um 
desenvolvimento mental e psíquico no 
futuro” concluiu.

A reunião da apresentação do estudo
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Combustível mais caro no país

Cidadãos em Niassa sugerem criação de mecanismos 
de controlo para evitar oportunismo

Cidadãos da província do Niassa 
propõem que sejam criados 
mecanismos robustos de 

controlo para evitar o oportunismo 
que virá de alguns agentes 
económicos com os novos preços de 
combustíveis no país, anunciados a 17 
do corrente mês. 

Com a subida dos combustíveis, em 
Niassa teme-se pelo aumento dos 
custos para transportes de passageiros, 
de produtos de primeira necessidade e 
de construção civil. 

O cidadão Domingos Bruno, 
residente em Lichinga e entrevistado 
na manhã do último sábado, receia 
que com a subida dos combustíveis, 
todos outros bens e serviços 
aumentem de preço por oportunismo. 

Bruno considera ser necessário uma 
fiscalização mais profunda para 
conter possíveis especulações e sugere 
que o Governo a todos os níveis lidere 
essa tarefa com a Inspecção Nacional 
de Actividades Económicas (INAE) e 
outras instituições na linha da frente.

“O que vai acontecer é os 
comerciantes se aproveitarem da 
situação para encarecer cada vez mais 
a vida dos cidadãos. Se não forem 
criados mecanismos de controlo 

a justificação será o custo elevado 
do combustível”, avançou a fonte. 
“O Governo devia, a partir de já, 
fazer uma fiscalização para conter a 
especulação de preços”, alertou. 

Gabriel Samuel, outro cidadão ouvido 
e que exerce a profissão de motorista, 
deixou claro que está insatisfeito com 
a situação. “É de lamentar. Quando 
sobe o combustível praticamente 
sobe tudo. Os produtos de primeira 
necessidade, transportes e outros, vão 
subir. Por isso, torna-se complicado 
aguentar com tudo isso hoje em dia”, 
desabafou.

Quem também está preocupado 
e com medo do futuro é Iassine 
José, um moto-taxista que opera na 
cidade de Lichinga e que depende do 
combustível para colocar pão à mesa 
e sustentar os seus dependentes. 

José lamentou bastante pela subida 
dos preços no país e sobretudo em 
Niassa, uma vez que o custo elevado 
de vida na província é uma realidade 
e, segundo ele, caso isso continue o 
sofrimento da população aumentará.
 
O funcionário de uma das bombas 
de abastecimento de combustível 
da cidade de Lichinga, Juvêncio 
António, não percebe o motivo para 
muitas reclamações, pois apesar do 
aumento a procura do produto não 
baixou e as pessoas continuam a afluir 
em massa nas bombas. 

“As reclamações que temos tido aqui 
dizem que desta vez subiu muito. 
Aumentaram quase 10 meticais. É a 
verdade, mas as pessoas não deixam 
de comprar”, anotou o António.

“O que vai acontecer é os comerciantes 
se aproveitarem da situação para 
encarecer cada vez mais a vida dos 
cidadãos” - Domingos Bruno

“É de lamentar. Quando sobe o 
combustível praticamente sobe tudo” - 
Gabriel Samuel. “Caso essa subida se mativer o 

sofrimento da população aumentará” 
- Iassine José

Subida de Combustíveis 
A Autoridade Reguladora de Energia 
(ARENE) anunciou no passado dia 
16 de Março, os novos preços dos 
combustíveis, que passaram a vigorar 
desde de quinta-feira 17, justificando 
a decisão com a subida do custo do 
crude no mercado internacional.

Segundo a nova tabela de preços, o 
preço do litro da gasolina sobe de 
69,94 meticais para 77,39 meticais, o 
litro do petróleo de iluminação au-
menta de 47,95 meticais para 50,16 e 
o de gasóleo passa de 61,71 meticais 
para 70,97 meticais. 

O quilo do gás de cozinha (GPL) pas-
sa de 71,2 meticais para 80,49 e o gás 
natural veicular (GNV) aumenta de 
32,69 meticais para 37,09 meticais
 
A anterior mexida nos preços dos 
combustíveis em Moçambique acon-
teceu em Outubro de 2021, quando a 
ARENE anunciou subidas entre 7% a 
22%, refletindo a subida do preço do 
barril de crude que já se verificava na 
altura.

PEDRO FABIÃO
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