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“Desde que me 
filiei à Renamo, 
as críticas não 
param e vou 
vivendo de 
ameaças”

Ali Faque em conversa com NGANI
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Governo prioriza reconstrução de hospitais 
destruídos pelos terroristas 

Tiago fez este pronuncia-
mento na última semana, 
no decurso do quadra-

gésimo sétimo Conselho Coorde-
nador do sector, que teve lugar no 
posto administrativo de Cafumpe, 
distrito de Gondola, em Manica, 
subordinado ao lema: “Promoven-
do o subsistema de saúde comuni-
tária para o alcance universal de 
saúde”.

“Como governo, estamos afin-
cadamente empenhados na recons-
trução dos hospitais e outras infra-
-estruturas hospitalares destruídas 
pelos terroristas que, desde os finais 
do ano 2017, perpetram actos de-
sumanos que culminam com mor-
tes e destruições de infra-estruturas 
diversas na província de Cabo Del-
gado, tendo se alastrado nos finais 
do ano passado para a província de 
Niassa, concretamente no distrito 
de Mecula”, disse Tiago, salientan-
do que “a edificação de um sistema 
de saúde resiliente exige esforços, 
dedicação e, sobretudo, a vontade 
de inovar nas nossas práticas”. 

O ministro disse anda que a ino-
vação é essencial para a adaptação 
permanente do sistema de saúde aos 
desafios emergentes e que os gesto-
res devem estar munidos do conhe-
cimento científico e criatividade, 
condição básica para se ser dirigen-
te. “Queremos convidar a todos a 
usar da oportunidade de estarmos 
unidos hoje para aprofundar o nos-
so conhecimento colectivo sobre os 
nossos principais desafios e definir-
mos medidas arrojadas com vista a 
removermos as barreiras que ainda 
persistem na prestação dos cuida-
dos de saúde de qualidade”, disse.

Por seu turno, os parceiros de 
cooperação do sector de saúde, pe-
diram o fim do terrorismo que, para 
além de fustigar os distritos das re-
giões centro e norte de Cabo Del-
gado, atingem o distrito de Mecu-
la, na vizinha província de Niassa, 

para que mais apoios sejam cana-
lizados visando aliviar o sofrimen-
to da população. Numa mensagem 
apresentada por Henry Osaltim, os 
parceiros do sector da saúde, afir-
maram que as condições sanitárias 
podem piorar caso não sejam to-
madas medidas concertadas. 

“Gostaria de reafirmar o desejo 
de todos os parceiros de ver resol-
vida a breve trecho a situação de 
instabilidade vivida em Cabo Del-
gado e nas províncias do norte em 
geral. Esta é a condição fundamen-
tal para investirmos cada vez mais 
no capital humano, mas também 
assumimos que se nada fizermos 
agora a situação poderá piorar, por 
isso temos a responsabilidade de 
criar ao mesmo tempo que respon-
demos à situação de emergência, 
as bases para o desenvolvimento 
através de programas que ajudam a 
melhorar a qualidade de prestação 
de serviços sociais a toda a popula-
ção”, elencou.   

Vacinação contra a poliomielite
Pelo menos 6.8 milhões de 

crianças serão vacinadas na ter-
ceira ronda de imunização contra 
a poliomielite. O anúncio foi feito 
pelo ministro Armindo Tiago, du-
rante a abertura do quadragésimo 
sétimo Conselho Coordenador do 
sector.

O dirigente apelou na ocasião, 
aos pais e encarregados de educa-
ção, a levarem as suas crianças aos 
postos de vacinação. “Arranca no 
dia 7 de Julho do corrente ano a 
terceira ronda de vacinação contra 
a pólio que vai envolver todas as 
províncias do nosso país, onde pre-

vemos vacinar cerca de 6.8 milhões 
de crianças e acredito que vamos 
conseguir”, disse Tiago, salientan-
do que “queremos apelar aos pais 
e encarregados de educação a ade-
rir massivamente neste processo”. 
Henry Osaltim, em representação 
dos parceiros de cooperação do 
sector da saúde, lembrou que Mo-
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Quadragésimo sétimo Conselho Coordenador do sector da saúde (Foto: MISAU)

çambique apresenta baixos índices 
de qualidade de saúde, por isso que 
urge um investimento massivo e o 
uso correcto das vacinas.

“O governo e os parceiros devem 
trabalhar juntos para aumentar a 
eficiência do sistema imunológico 
daquele grupo-alvo. O resultado 
indica que, em 2020, Moçambique 
tinha e ainda tem um índice de ca-
pital humano de 0.16, o que signi-
fica que uma criança nascida hoje 
será 33% produtiva quando chegar 
a idade adulta, quando poderia ser 
se gozasse de plena saúde e tivesse 
educação completa”, disse.

No Conselho Coordenador do 
Ministério da Saúde, que teve a du-
ração de três dias, foi também ana-
lisado o desempenho do sector refe-
rente a 2021 e o primeiro trimestre 
do ano em curso, o plano anti-cor-
rupção do sector da saúde, a im-
plantação dos postos comunitários 
da saúde, bem como os desafios e 
constrangimentos hospitalares no 
século 21. 

SOCIEDADE

O Ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, disse na semana finda 
em Manica, que a reconstrução 
de infra-estruturas sanitárias 
destruídas pelos terroristas 
em Cabo Delgado é um dos 
principais desafios do sector 
actualmente. 

Ministro da Saúde (Foto: MISAU)



O facto ocorreu por volta 
das 9:00, quando António 
Zacarias cobria uma acção, 

desumana da Polícia Municipal, que 
culminou como confisco de produtos 
de vendedores informais nos arredo-
res do mercado Tsuwula, no bairro 
Chambone A, no coração da cidade 
da Maxixe.

Apercebendo-se da presença do 
Jornalista, três agentes da PRM, 
armados, aproximaram-se do jorna-
lista, exigindo a entrega do celular, 
instrumento usado para a captação 
das imagens, ao que recusou. Na 
ocasião, o Jornalista exibiu o seu 
cartão de identificação profissional, 
que foi imediatamente confiscado 
pelos agentes em causa.

 A recuperação do documento, 
relata o Núcleo Provincial do MISA 
em Inhambane, só foi possível duas 

horas depois, no comando da Polícia 
Municipal de Maxixe, mediante a 
intervenção do respectivo Comandan-
te, Gervásio Mafumissa, que também 
pediu desculpas pelo sucedido.

Posicionamento
O MISA-Moçambique condena 

este e qualquer acto de intimidação e 
tentativa de agressão de Jornalistas, 
independentemente das circunstân-
cias. Repudia, ainda, a tentativa dos 
agentes policiais de confiscar docu-
mentos e equipamentos de trabalho 

jornalístico. O MISA faz lembrar 
que o livre acesso à factos e eventos 
jornalisticamente apuráveis e de 
interesse público estão legalmente e 
constitucionalmente protegidos. Por 
isso, O MISA entende que esta acção 
dos agentes policiais de Maxixe, além 
de violar o artigo 48 da Constituição 
da República, constitui um grosseiro 
atropelo à Lei de Imprensa e à lei 
do Direito à Informação.  

O MISA entende, igualmen-
te, que o pedido de desculpas do 
Comandante da PRM da Maxixe 

Polícia da República de Moçambique intimida 
Jornalista em Inhambane

MISA

constitui um sinal de reconhecimento 
da ilegalidade cometida pelos seus 
agentes. Mas tal gesto não provém 
dos próprios violadores. E, ainda 
que fosse, não veda à tomada de 
uma posição firme de responsabi-
lização dos infractores, seja a nível 
disciplinar como criminal.

O MISA Moçambique irá apurar 
com profundidade o sucedido, 
através de um inquérito, e intentar 
uma acção para o esclarecimento e 
responsabilização dos agentes.

A qualidade dos médicos 
formados nas diversas 
universidades em Moçam-

bique ainda é questionável devido às 
constantes mortes de pacientes sem 
justa causa e tratamentos fora do 
recomendado, entre outras situações.

Para além da fraca qualidade dos 
docentes, existe também a falta de 
materiais didácticos para a prática 
de oficinas pedagógicas e estágios, 
corrupção no processo de ingresso 
nas universidades, venda de notas à 
classe estudantil ao longo de toda 
a carreira, currículos de ensino que 
não espelham a realidade local, entre 
outros, são causas apontadas como 
sendo o calcanhar de Aquiles para 
a classe de médicos formados pelas 
diferentes instituições de ensino supe-
rior nacional.

A título de exemplo, num passa-

do recente, a Ordem dos Médicos de 
Moçambique submeteu para a certi-
ficação um total de 241 candidatos, 
desse número, 89 foram considera-
dos aprovados, onde a  Universidade 
Lúrio (UniLúrio) teve um total de 
30 candidatos com seis aprovados, 
Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) contabilizou 84 candidatos 
e 55 aprovados, a Universidade Cató-
lica de Moçambique (UCM) teve dois 
profissionais e apenas um passou, 
o Instituto Superior de Ciências e 
Tecnologias (ISCTEM) submeteu 17 
candidatos e apenas oito aprovaram, 
enquanto que o Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia Alberto Chipan-
de (ISCTAC) teve um 21 candidatos, 
dos quais sete aprovaram. 

O Bastonário da Ordem dos Médi-
cos de Moçambique, Gilberto Manhiça, 
reconhece as fragilidades e a qualidade 
questionável dos profissionais da área 

e aponta o deficit de meios didáticos 
para assimilação das matérias leccio-
nadas pelos docentes quer nas salas 
de aulas, laboratórios, assim como 
nos centros de estágios, como sendo 
as principais causas e adiantou que 
neste momento, foram recomenda-
das algumas orientações ao sector de 
saúde, sobre as mudanças que devem 
ser tomadas para que haja qualidade 
na formação dos especialistas treina-
dos nas diversas universidades.

“Estamos a fazer a nossa parte. 
Cabe igualmente ao sector de saúde 
fazer também a sua parte, entende-
mos que sem condições não é possí-
vel fazer o trabalho que se deseja. 
Os pacientes têm reportado vários 
problemas e é nossa tarefa procurar 
melhorar”, disse Manhiça. 

Numa altura em que o pleno funcio-
namento dos serviços de Saúde ainda 
constitui um desafio, particularmente 

para as populações das zonas rurais 
que de certa forma vivem em extrema 
pobreza, a fonte disse que é preciso 
criar condições para assegurar o aces-
so aos serviços básicos de qualidade 
a esta população.

Dados em posse do NGANI indicam 
que grande parte das comunidades 
que vivem no país não tem acesso a 
um médico, situação que concorre 
para aumento da mortalidade. 

Recentemente a UniLúrio graduou 
um total 556 estudantes, 89 dos quais 
são licenciados em medicina, 38 
medicina dentária, 79 em nutrição, 
54 farmácia, 92 em enfermagem, 35 
em administração e gestão em saúde. 
Igualmente graduou 35 mestres em 
administração e gestão em saúde, sete 
mestres em saúde pública no ramo 
de políticas e gestão em saúde mater-
no infantil, 14 mestre em educação e 
ciências de saúde, entre outras áreas. 

O MISA-Moçambique condena ualquer acto de intimidação e tentativa de agressão de Jornalistas

Qualidade de médicos formados no país 
continua a ser questionável

SOCIEDADE
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Agentes da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM), em Inhambane, 
intimidaram e impediram 
que o Jornalista do Magazine 
Independente, António 
Zacarias, fizesse o seu 
trabalho, esta quarta-feira, 
na vila da Maxixe.

SAÍDE SANDAR
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Homem mata esposa por ter desviado 400 
meticais e enterra dentro de casa

Um cidadão de 35 anos 
idade, residente no bairro de 
Namutequeliua, arredores 
da cidade de Nampula, tirou 
a vida da esposa, por ter 
desviado 400 meticais, valor 
resultante da comercialização 
de castanha de caju.

SAÍDE SANDAR

O facto ocorreu em Dezembro 
do ano de 2022 e foi 
despoletado pelos familiares 

da finada que, estranhando o seu 
desaparecimento, decidiram apresentar 
o caso as autoridades policiais.  

O indiciado desferiu fortes golpes 
a facadas e, com a ajuda do irmão, 
enterrou num dos quartos da casa. 

Consumado o crime, o cidadão fugiu 
com o mano para um dos distritos 
da província de Nampula e sempre 
que se deparasse com os familiares 
da vítima dizia que não sabia do seu 
paradeiro, o que suscitou suspeitas.

Depois da família ter comunicado 
sobre o desaparecimento da mulher de 
41 anos de idade, ao Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) 
em Nampula, a entidade começou 
uma investigação que culminou 
com a neutralização do individuo. 
Na última quinta-feira, uma equipa 
do SERNIC e da medicina legal foi 
destacada ao terreno para a exumação 
do corpo que esteve sepultado durante 
aproximadamente sete meses.

A porta-voz do SERNIC em 
Nampula, Enina Tsinine, indicou que 
a detenção do individuo é resultado 
de um trabalho de investigação 
desencadeado pelo sector. “Depois 

de praticar o crime, este individuo 
pediu auxílio do seu irmão e, neste 
momento, estamos a trabalhar para 
o localizar”, disse Tsinine

Os familiares da finada dizem 
que a relação do casal sempre foi 
caracterizada por conflitos. 

“Já tínhamos alertado, mas como o 
amor é de duas pessoas, acabamos por 
deixá-los e, quando sentimos a ausência 
dela, fizemos de tudo para procurar e 

da última vez que encontramos a ele 
numa cerimónia tradicional familiar 
perguntamos sobre o paradeiro dela, 
ele disse que já não estavam juntos, 
ficamos surpresos com a informação”, 
disseram os parentes.

Por sua vez, os vizinhos do indiciado 
afirmaram que o mesmo tinha uma 
conduta duvidosa. “Ele veio para 
a minha casa, levou bebida e não 
pagou. Quando fui cobrar o valor, 

levou-me para uma mata na calada da 
noite e só me pagou depois de tanta 
insistência”, disse um dos vizinhos 
tendo acrescentado que “não sabíamos 
que aqui tinha corpo enterrado porque 
a casa encontrava-se abandonada faz 
muito tempo”.

Uma das testemunhas que se 
identificou apenas pelo nome de 
Mucussete, de 67 anos de idade, lamentou 
o sucedido e reiterou a necessidade de 
os casais e as comunidades optarem 
por um diálogo franco e verdadeiro 
para evitar situações de conflitos nos 
relacionamentos e impedir a ocorrência 
de casos de género. 

Macussete disse que é necessário 
que as mulheres, antes de se juntarem 
com um individuo, primeiro avaliem 
a sua conduta visando contornar 
acontecimentos desta natureza.

” O grande problema nos últimos 
tempos é que as pessoas, sobretudo a 
juventude, só se unem e não procuram 
saber com outras pessoas, como por 
exemplo amigos e familiares do 
indíviduo com o qual vai se juntar, 
sobre a sua conduta, nem pelo menos 
sobre os seus antecedentes”, disse. 
Há pessoas que dizem que querem 
casar, mas no passado já mataram 
ou fugiram de um crime num outro 
distrito”, acrescentou.  

O acusado pelo crime sendo ouvido pela imprensa

Ao invés de se dedicar à 
transmissão dos valores 
das escrituras sagradas, um 

líder religioso do distrito de Rapale, 
província de Nampula, optou por criar 
uma associação fantasma para burlar 
pessoas que acreditam em Deus. 

Para alcançar os seus objectivos, 
o mesmo portava documentos falsos 
pertencente a uma agremiação religiosa 
que nunca existiu e colectava dinheiro 
com o argumento de que se destinava 
a apoiar diversas crianças vulneráveis 
residentes em Rapale. Passados quase 
três meses, as autoridades policiais 
do distrito começaram a investigar e 
descobriram que o cidadão burlava 
para fins próprios.

O líder perdeu as contas do dinheiro 
que recebeu das contribuições que as 
pessoas de boa-fé faziam desde Abril 
do ano passado, quando começou 
com os crimes. O suspeito afirmou 

que, devido às restrições impostas 
pela COVID-19, ficou desprovido 
de recursos financeiros para garantir 
o sustento dos seus dependentes, dai 
que preferiu enveredar pela via das 
trapaças.

“Tudo que eu fiz é por causa de 
fome, não queria fazer isso, mas eu vivo 
com os meus enteados e meus filhos, e 
não trabalho e esta é única forma que 
eu achava ser viável para conseguir 
dar de comer a minha família”, disse 
o indiciado.

O porta-voz do Comando Provincial 
da PRM em Nampula, Zacaria Nacute, 
salientou que a neutralização do 
indivíduo foi graças a um trabalho 
desenvolvido pela corporação a nível 
deste ponto da província, tendo 
avançado que, para além da captura 
do líder religioso, houve igualmente a 
detenção de dois indivíduos indiciados 
no roubo de eletrodomésticos e 
motorizadas. “Este indivíduo fazia 
peditórios a diversas pessoas alegando 

que tinha uma associação e que era 
para ajudar crianças desfavorecidas”, 
disse Nacute.

Relativamente ao crime de roubo 
de motorizadas, os indiciados deram 
versões diferentes. Um admite ter 
furtado os bens, ao passo que o outro 
nega o seu envolvimento no crime e 
diz não saber as razões que motivaram 
a polícia a detê-lo. 

Nos últimos tempos, Nampula 
tem sido palco de crimes de roubo 
de motorizadas protagonizadas por 
quadrilhas consideradas perigosas, 
sendo que a incursão mais sonante 
ocorreu recentemente no distrito de 
Ribaué, acção que culminou com a 
morte de um dos guardas em serviço 
num estabelecimento comercial. 

Trata-se de um crime supostamente 
protagonizada por uma quadrilha 
liderada por um indivíduo conhecido 
nos meandros da bandidagem como 
C4-Pedro de Namicopo.

Líder religioso burla crentes por causa 
das restrições impostas pela COVID-19
SAÍDE SANDAR
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OPINIÃO

Recentemente fomos sur-
preendidos com uma nota 
de comando administrati-

vo da autoria da Ministra da Adminis-
tração Estatal e Função Pública, Dra. 
Ana Comoane, a respeito do processo 
selectivo, para o provimento de vagas a 
decorrer na província de Inhambane. A 
nota dava a directiva de se privilegiar 
a contratação dos filhos dos (antigos) 
combatentes em detrimento dos outros 
concorrentes (também cidadãos mo-
çambicanos) naquele processo de con-
tratação de funcionário e agentes de 
Estado. Num contexto em que se de-
bate sobre a igualdade de oportunida-
des e sem discriminação, vamos aflorar 
sobre a razoabilidade deste comando 
cuja fonte provem de uma instituição 
governamental.

A iniciar, importa destacar que a 
Constituição da República de Moçam-
bique (CRM) no número 1 e 2 do arti-
go 15, parte do pressuposto de que “A 
República de Moçambique reconhece 
e valoriza os sacrifícios daqueles que 
consagraram as suas vidas à luta de li-
bertação nacional, à defesa da sobera-
nia e da democracia. O Estado assegu-
ra protecção especial aos que ficaram 
deficientes na luta de libertação nacio-
nal, assim como aos órfãos e outros de-
pendentes daqueles que morreram nes-
ta causa”.

E por se tratar de um processo se-
lectivo para a função pública, o Estatu-
to e Regulamento Geral dos Funcioná-
rios e Agentes do Estado, no número 1 

do artigo 34, reconhece que “O ingres-
so no aparelho do Estado faz-se (…) 
por concurso”, cujos princípios (Artigo 
36) a serem observados no processo de 
recrutamento, para além da liberdade 
de candidatura observa-se a igualdade 
de tratamento dos candidatos.

Voltando ao comando da ministra, 
ainda que esta seja uma norma quase 
que recorrente no seio da administra-
ção pública, em que os filhos dos com-
batentes (sobretudo da Frelimo) vem 
sendo privilegiados nas mais variadas 
benesses a custa do Estado, como a 
educação através de bolsas de Estudo, 
saúde e emprego, partimos do princí-
pio de que, a continuação desta prá-
tica, coloca em causa dois elementos 
fundamentais. Por um lado, desvirtua 
a causa pela qual os combatentes luta-
ram e viola o princípio da universali-
dade e igualdade de direitos, por outro 
lado.

Iniciando com o primeiro elemen-
to, partimos do pressuposto de que são 
combatentes os indivíduos que estive-
ram envolvidos na luta de libertação 
colonial, assim como da guerra civil, 
com o objectivo de acabar com o regi-
me (colonial ou mono-partidário) que 
restringia as liberdades, a justiça e a 
igualdade. Ainda que na perspectiva 
social – e vamos assumir como tal, os 
combatentes estão associados aos do 
partido Frelimo, em virtude da Asso-
ciação dos Combatentes da Luta de Li-
bertação Nacional (ACLLN) fazer par-
te dos órgãos sociais desta formação 

partidária. Nesta base, é consensual a 
ideia de que ao se beneficiar os filhos 
dos combatentes na contratação da 
função pública, estaríamos a desvirtuar 
a causa pela qual lutaram, passando, 
estes, a se beneficiar das desigualdades 
e injustiças pelas quais combateram. 

E é ainda nesta tese, que se sustenta 
a ideia segundo a qual, em Moçambi-
que houve uma substituição do colono, 
e vive-se um neocolonialismo negro, 
onde as oportunidades são capturadas 
por um grupo singular.

O segundo elemento também preo-
cupante, diz respeito ao facto de as ins-
tituições do Estado serem usadas para 
violar a CRM, sobretudo no seu artigo 
35, que estatui que “Todos os cidadãos 
são iguais perante a lei, gozam dos 
mesmos direitos e estão sujeitos aos 
mesmos deveres, independentemente 
da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar 
de nascimento, religião, grau de ins-
trução, posição social, estado civil dos 
pais, profissão ou opção política. 

O comando da senhora ministra, 
viola a CRM no espírito e na Lei (salvo 
melhor entendimento). Adicionalmen-
te, se não promove a igualdade entre 
os indivíduos, logicamente este coman-
do passa a ser um mecanismo de pro-
moção das desigualdades, que são um 
campo fértil para eclosão de conflitos 
sociais (que nalgum momento podem 
desdobramentos políticos e militares). 
Ao se privilegiar a admissão dos filhos 
dos antigos combatentes, o Governo 
– através do Ministério da Função Pú-

blica, passa a ideia de que é selectivo e 
discriminatório no tratamento dos in-
divíduos. Para finalizar o debate, im-
porta destacar que esta pratica atrela 
consigo uma conotação política para o 
partido que governa o país, passando 
este a ser mais impopular do que já é 
na sociedade moçambicana, por práti-
cas que são nocivas aos princípios bási-
cos da boa governação, igualdade e da 
transparência no processo governativo. 
Por outro lado, reprova a tese de que 
no coração do chefe máximo do gover-
no, Filipe Nyusi, não cabem todos os 
moçambicanos, visto que ainda preva-
lecem ordens claras para a aprovação 
de um segmento ínfimo da sociedade 
moçambicana, que são os filhos dos 
combatentes.

E em última instância, esta direc-
tiva, representa um retrocesso no pro-
jecto da consolidação da Unidade 
Nacional, na medida em que é um ins-
trumento de separação e divisão social, 
e é restritiva as liberdades económicas 
dos demais cidadãos que estão em bus-
ca de uma realização. 

Apesar de sermos eternamente gra-
tos aos combatentes, acreditamos que 
seus filhos devem ter um tratamento 
igual aos demais moçambicanos, e o 
oposto disso, para além de promover o 
descontentamento social – sobretudo 
dos demais carenciados, seria apenas 
um retrocesso ao sistema desigual que 
por eles, com grandes sacrifícios foi 
combatido.
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       Jaime Newton Z. Gode
       Consultor e Activista de Direitos Humanos

Prioridade dos filhos dos combatentes na admissão ao aparelho do Estado 

Uma prática que promove as desigualdades 
sociais 



 

Neste Mundo de números, 
estatísticas, índices, indi-
cadores, tabelas, gráficos e 

barómetros, que são úteis, importantes e 
mesmo indispensáveis, mas não devem 
esgotar a nossa percepção da realida-
de, muitas vezes não nos apercebemos 
com clareza o que esses números e esses 
indicadores significam para as pessoas 
que neles são “contadas”. Assim, por 
exemplo, quando lemos nos jornais que 
o índice de desemoprego em Moçam-
bique não pára de subir, sabemos que é 
uma coisa péssima, sem, contudo, rea-
lizarmos sempre o que isso representa 
de gravíssimo para cada vez maior nú-
mero de pessoas e famílias, pondo em 
causa a própria coesão social.

De facto, num tempo em que as for-
mas tradicionais de Solidariedade existem 
cada vez em menor grau, ficar desem-
pregado, além do profundíssimo trau-
ma psicológico que provoca, significa, 
quase sempre, ser expulso do Mundo 
da Dignidade mínima a que qualquer 
cidadão tem direito. Significa deixar 
de poder suportar os muitos encargos 
a que, na Vida de hoje, toda a Gente 
tem de fazer face: a prestação da casa 
e do carro (quando existem), as despe-
sas com a educação dos filhos e o pa-
gamento de serviços e bens, a gasolina, 
como o telefone, o celular, a água, a luz 
e o gás ou a conta do hipermercado (ou 
da mercearia). Acresce que, em muitos 
casos, o desemprego atinge, numa fa-
mília, o Marido e a Mulher. Se juntar-

mos ainda a este quadro negro o facto 
inaceitável de que há atrasos de vários 
meses nos pagamentos de vencimento 
de algumas Empresas ou em Estabele-
cimentos Comerciais, e nos pagamen-
tos do Subísidio de Desemprego — o 
que no caso concreto do nosso Pais não 
se coloca, porque não temos (ainda!) 
o «subsídio de desemprego» entre nós 
—, realizamos, enfim, a tragédia, tan-
tas vezes ocultas, que muitos dos nossos 
concidadãos nacionais estão a viver. 

Sobretudo quando essa tragédia” 
ocorre numa altura em que o custo de 
vida aumentou disparadamente entre a 
população e o dinheiro é cada vez mais 
“uma miragem no horizonte”, adiada 
e sofrida por todos...

Dir-me-ão que é um pouco assim em 
todo o lado e que o aumento do desem-
prego é um efeito inevitável da crise e 
das medidas para lhe fazer frente. Não 
é verdade que seja tal e qual assim. Em 
primeiro lugar, porque ainda é possível 
ter prioridades e controlos na definição 
das políticas financeiras e económicas. 
A verdade é que a actual política econó-
mico-financeira decretadas pelo nosso 
Governo — como oportunamente sa-
lienta, “nas interlinhas”, o nosso Pre-
zado Colaborador, Prof. Dr. Teodósio 
Camilo, nas suas regulares crónicas de 
opinião, no Jornal EVIDÊNCIAS — é 
que esta(s) política(s) “ditas” econó-
mico-financeira(s) esteve e “está-se nas 
tintas” para os danos colaterais que pro-
voca. 

Em segundo lugar, é nos momentos 
de crise, os quais, repito, se tornam mo-
mentos de desgraça para muitas pessoas 
em concreto, que os serviços públicos 
devem dar resposta eficaz às situações. 
Pois entre nós é tudo precisamente ao 
contrário que se passa, em abono da 
sinceridade, doa a quem doer. É nestes 
momentos que começa tudo a “reben-
tar pelas costuras” e que os piores ví-
cios da nossa Administração vêm ao de 
cima, escandalosamente: a burocracia 
cega, estúpida, cabotina e inútil, a in-
competência dos sucessivos Ministros 
das Finanças que temos tido (e não só!), 
tantas vezes agravada pela insensibili-
dade, total falta de respeito pelas pes-
soas e pelos seus Direitos, a ausência de 
uma noção activa de serviço à Comuni-
dade. É nestes momentos, em que, por 
força das circunstâncias, a ROTINA é 
quebrada, que aparece o pior rosto do 
nosso Estado (aqui representado pela 
FRELIMO, que é o Partido Político 
que nos governa há 47 anos) e de todos 
aqueles que o representam: um rosto 
maldisposto e macriado, desnorteado e 
incapaz, arrogante e burocrata, mesmo 
quando a Burocracia se disfarça com ”a 
Máscara da Tecnocracia de Aviário”, 
para não acrescentar o facto de existi-
rem nas “suas fileiras” uns tantos res-
ponsáveis que mais não têm feito outra 
coisa do que desviar/roubar os cofres 
do Estado e as ajudas financeiras que 
nos chegam dos Doadores Internacio-
nais. Por essas e por outras temos aí à 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

vista a vergonhosa Dívida Oculta...
Já sabemos que situações, como as 

que vivemos — agora agravadas Mun-
dialmente pela Guerra da Rússia contra 
a Ucrânia —, não são fáceis para nin-
guém. Mas temos o Direito de Exigir 
que os Governantes e os Ministérios 
e Direcções que dirigem respondam 
muito melhor aos problemas. Não são 
promessas vagas, ou os “slogans” va-
zios, como aquele que diz que o pior já 
passou, que contribuem para facilitar 
a Vida àqueles que perderam a única 
fonte que tinham de rendimento.

Vivemos numa Sociedade Dualista 
que cada vez mais se aproxima dos Mo-
delos do Terceiro Mundo — e Moçam-
bique não quer (continuar) a fazer parte 
deste “terceiro mundo”, não é verda-
de...?! De um lado, estão aqueles para 
quem NUNCA HÁ CRISE. Esses têm 
sempre dinheiro para comprar tudo o 
que querem (o consumo de todos os pro-
dutos e serviços de luxo é o que menos 
cai). Do outro lado, estão aqueles para 
quem a crise representa não apenas o 
fim do sonho de uma vida minimamen-
te decente, mas representa a Miséria, 
a Humilhação, o Desespero. Nascem, 
então, entre nós, por toda a cidade e um 
pouco por todo o País, os denominados 
“dumbanengues” e as actividades pa-
ralelas menos legítimas ligadas a ela...

É esta a Sociedade que queremos 
em Moçambique? 

De quem é, efectivamente, a respon-
sabilidadede tudo isto?!
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Sérgio Raimundo - Militar

Que rapaz nojento...
Devia ter 9 ou 11 anos quando o 

meu pai decidiu meter dentro 
de casa uma criatura que trazia 

o inferno dentro das suas malas. Não estou 
certo, mas tinha 9 ou 11 anos porque o 
pai da minha mãe, meu avô, ainda não 
tinha sido encontrado com uma tesoura 
espetada na barriga. A tesoura de pernas 
afastadas como um bailarino no palco da 
sua barriga.

A minha madrasta meteu-se em nossa 
casa e a primeira coisa que fez, antes de 
desempacotar as suas malas cheias de 
infernos e martelos de feminismo, foi 
varrer as fotografias da minha mãe; a 
fotografia do casamento dos meus pais 
sentados no jardim, sem piscar, com 
uma coroa de flores, à espera do sinal do 
fotógrafo, caiu no saco de lixo. Quando a 
minha madrasta arrancou a fotografia da 
parede, foi possível ver o véu da minha mãe 

rastejando, o seu penteado desfazendo-se 
e terminando tudo no saco de lixo. Devia 
ter 9 ou 11 anos quando a minha madrasta 
colocou fronteiras dentro de casa, o espelho 
que ficava no quarto do meu pai devia ser 
solicitado por um requerimento, sempre 
que saísse da cozinha era inspeccionado 
a boca, obrigado a percorrer os molares 
com a língua para ela ter a certeza que 
não tinha restos de comida que roubara na 
cozinha. Não tenho muitas certezas desse 
tempo, mas me recordo que a primeira vez 
que ela falou comigo foi para dizer “não 
me chames mãe, apenas Rabeca”.

E depois começaram os “que rapaz 
nojento”. A casa fervia com os “que rapaz 
nojento” que às vezes surgiam pendurados 
num estendal elástico de cuspo. Diversas 
vezes tropecei nos atacadores das sílabas 
dos “que rapaz nojento”. Era mais nojento 
porque fedia de silêncio, porque fazia anos 

e anos metido na mesma roupa, porque 
andava com a testa guarnecida por uma 
extensa ruga e passava horas vasculhando 
a minha mãe na casa que já era da Rabeca. 
Além dos “que rapaz nojento” não me 
esqueço da única vez que a Rabeca cuidou 
de mim: arrancou-me um pré-molar com 
um alicate, foi a única vez que no lugar 
do “que rapaz nojento” ouvi “se não ficas 
quieto arranco-te essa língua nojenta”.

Depois disso tudo a minha madrasta 
começou a desfitar os seus feminismos 
estranhos. Punha o palerma do meu pai 
a lutar com toalhas no tanque armado 
com uma metralhadora de barra de sabão, 
plantava-se semi-nua, na sala, de pernas 
alavancadas por dezenas de unhas pintadas 
e via televisão. A sua barriga com uma 
enorme cicatriz avolumava-se quando 
comia e quando enchia-a de ar para dizer: 
“que rapaz nojento”. Soube mais tarde 

que daquela cicatriz saiu um menino que 
passava tardes cheirando pó nos becos de 
Xipamanine, seu filho. As duas vezes que o 
rapaz visitou-nos, uma mala de capulanas 
e vinte e três chávenas evaporaram-se.

E eu tão pequeno, chorando pela minha 
mãe, secando-me as lágrimas nas mangas 
da camisa para não apanhar, submetendo 
milhares de requerimentos para ter o pente do 
quarto do meu pai e arrumar o meu cabelo 
para não ser tão nojento. E a minha madrasta 
de pernas esticadas pedalava as horas na 
sala. O palerma do meu pai divertia-se com 
a minha madrasta no quarto e a minha 
madrasta saía do quarto, à madrugada, 
para verificar a posição das panelas.

Não me esqueço do “que rapaz nojento”, 
assim como não me esqueço da minha 
madrasta levando horas, séculos a analisar 
os meus requerimentos para obter o pente 
ou uma breve autorização para ir à cozinha.

Uma questão chamada Desemprego. 
De quem será a Responsabilidade?



Programa de descentralização deve focalizar 
acções de redução da pobreza no país

PEDRO FABIÃO

Entre algumas exigências está 
a documentação de acções 
em curso, incluindo os de-

safios identificados e a submissão às 
decisões e orientações dos órgãos es-
tratégicos, servindo como mecanismo 
de complementaridade do funciona-
lismo público, no programa que em 
Niassa está a ser implementado nos 
municípios de Metangula, Mandim-
ba, Cuamba e Marrupa e, distritos de 
Lichinga, Lago e Mandimba.

Discursando na primeira reunião do 
comité de coordenação do programa 
de Descentralização e Desenvolvimen-
to Inclusivo, havido a 28 de Junho de 
2022, em Lichinga, a Chefe de De-
partamento do Plano e Orçamento 
dos Órgão Locais e Municipais no 
Ministério da Economia e Finanças 
(MEF), também mandataria do Mi-
nistério da Administração e Função 
Pública (MAEFP), Nilvia Mamudo, 
disse que a Descentralização constitui 
uma das acções prioritárias e um dos 
pilares do Programa Quinquenal do 
Governo (PQG) 2020-24, por ser um 
mecanismo eficaz de aproximação do 
Estado. 

Mamudo referiu que o MAEFP 
é um instrumento que garante o ali-
nhamento estratégico do programa e 
assegura a articulação e coordenação 

entre diferentes intervenientes. A nossa 
interlocutora fundamentou que neste 
momento o país encontra-se numa pro-
funda fase da reforma, não só na área 
de Descentralização Administrativa e 
Fiscal, mas também na esfera de Fi-
nanças Públicas, processo que passa 
pela necessidade de harmonização de 
metodologias para elaboração de planos 
a todos os níveis e a sua confirmação 
com a agenda global e regional. 

“Em resumo, a agenda da Descen-
tralização Integrada às reformas acima 
mencionadas constitui uma premissa 
essencial para o alcance dos objectivos 
comuns ao nível nacional e pode permitir 
a promoção de um desenvolvimento 
integrado e redução de desigualdades 
prevalecentes”, sublinhou Mamudo.

O Oficial de Programas na Em-
baixada da Suíça, Nobre Canhanga, 
informou que o apoio ao programa 
em Nampula e Niassa, desde 2021, 
é por se saber que a descentralização 
é um dos principais vectores para o 
desenvolvimento. Canhanga avançou 
que a Embaixada da Suíça e o Go-
verno de Moçambique chegaram ao 
entendimento de que é importante res-
ponder aos desafios institucionais do 
país, através do Programa de apoio ao 
processo de Descentralização que, ao 
assumir este compromisso, há cons-
ciência de que se está a dar resposta 
às prioridades nacionais inscritas no 
Programa Quinquenal do Governo, 
assim como aos Planos Estratégicos 
das duas províncias.

Mais adiante, o representante da 
embaixada da Suiça, sublinhou ainda, 
que é também objectivo do programa, 
focalizar em acções que visam reduzir 
os níveis de pobreza; melhorar os sis-
temas de governação, estimulando os 
processos de participação e inclusão 
das comunidades nos actos de tomada 
de decisões, por isso ele é visto como 
estando alinhado com aquela que é a 
agenda governamental em Moçambi-
que.

No âmbito da sua implementação, 

segundo Canhanga, há o princípio de 
que o programa deve ser encarado 
com base numa abordagem sistémica 
implicando o envolvimento multi-ins-
titucional dos parceiros situados aos 
diferentes níveis do aparelho de Estado, 
e que uma efectiva, sólida e sustentá-
vel contribuição para o processo de 
descentralização depende deste tra-
tamento sistémico na qual todos os 
actores devem fazer parte. 

 “Achamos ser este um espaço de 
diálogo, acompanhamento e monitoria 
do programa feito, exactamente, pelas 
instituições do Governo aqui presentes. 
Gostaríamos que tirássemos o máxi-
mo proveito deste evento porque, no 
nosso compreender, este programa 
pertence às instituições nacionais, às 
comunidades, ou então aos cidadãos 
moçambicanos”, disse Canhanga.

A Governadora da Província de 
Niassa, Elina Massengele, anotou 
que o Programa de Descentralização 
e Governação Inclusiva reflecte o seu 
reconhecimento da importância do ali-
nhamento estratégico, articulação e 
coordenação entre os órgãos de Gover-
nação Descentralizada com diferentes 
intervenientes e parceiros de coope-
ração que juntos possam enfrentar e 
ultrapassar desafios decorrentes das 
formas em curso.

Daí o compromisso, para a governa-
dora em nome do Conselho Executivo 
Provincial, é de tudo fazer para con-
tinuar com as acções de mobilização 
de parceiros de modo que, até 2030, 
Niassa consiga incentivar e promover 
parcerias públicas, privadas e com a 
sociedade civil.

Da mesma forma, o Secretário de 
Estado em Niassa, Dinis Vilanculo, 
reiterou o compromisso de continuar 
a trabalhar para o alcance dos objec-
tivos do Comité porque, para ele, a 
Cooperação foi e é sempre um parceiro 
estratégico e muito comprometido com 
o desenvolvimento da província que, 

na base deste compromisso, depois de 
várias negociações entre o Governo 
de Moçambique e os parceiros, proce-
deu-se em Outubro do ano passado, o 
lançamento do Programa de Descen-
tralização e Desenvolvimento Inclusivo 
de Niassa, desenhado para o reforço e 
complementaridade das iniciativas já 
existentes, no que concerne a gover-
nação e a participação consciente dos 
cidadãos nos processos de decisão.

Vilanculo informou que este pro-
grama contempla a componente de 
infra-estruturas, assistência técnica aos 
Governos Distritais e Municipais nas 
áreas temáticas de governação, gestão 
financeira, participação e planificação 
comunitária, bem como o orçamento 
e financiamento da adaptação às mu-
danças climáticas.

Contudo, a fonte reconhece que uma 
descentralização mal conduzida pode 
dificultar o processo de implementação 
de programas virados ao desenvol-
vimento do país e da província. Por 
isso, para evitar o incumprimento dos 
planos traçados recomenda aos inter-
venientes um alto grau de cooperação, 
coordenação e flexibilidade na acção e, 
igualmente, instou aos seus parceiros 
sobre a necessidade de apoiarem ao 
Governo na realização de reformas 
fundamentais que resultem numa forma 
mais inclusiva de Governação Des-
centralizada baseando-se na inclusão 
e participação do cidadão.

Também, apelou que se introdu-
zam acções para o fortalecimento das 
capacidades sistemáticas e aumento 
de equidade em termos de acesso às 
oportunidades, particularmente para 
mulheres, jovens e outros grupos vul-
neráveis. “Com a oficialização deste 
Comité entendemos que fica mais faci-
litada a interacção entre os Estado e os 
demais intervenientes no Programa e, 
por coincidente, mais nítido o proces-
so de prestação de contas”, concluiu 
Vilanculo.

Nilvia Mamudo

O Governo Central e parceiros 
de cooperação chamam 
especial atenção a equipa 
de coordenação técnica do 
Programa de Descentralização 
e Governação Inclusiva em 
Niassa para assegurar um 
papel na implementação 
dos planos aprovados pelo 
Comité de Coordenação, 
sem perder de vista que a 
iniciativa deve focalizar em 
acções que visam reduzir os 
níveis de pobreza.

ECONOMIA
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Nobre Canhanga



PEDRO FABIÃO

O aumento da densidade popu-
lacional que a província e as 
cidades de Lichinga e Cuamba 

em particular, vem conhecendo nos dias 
que correm, é apontada como a causa 
de uma situação grave e real que cria 
sérios problemas de saúde, sobretudo 
diarreias e cólera, por causa do consumo 
de água imprópria.

O Director Provincial das Obras 
Públicas em Niassa, João Ricotso, que 
se pronunciou em Lichinga na última 
sexta-feira, à margem da auscultação 
pública sobre o ante-projecto de Lei de 
Abastecimento de Água e Saneamento 
(LAAS) em curso no país, disse que, 
face a este factor, actualmente as taxas 
de arrecadação de receitas do Estado 
não têm sido altas, prejudicando con-
sideravelmente a intenção de projecção 
de alargamento e de melhoria de planos 
de acção do sector.

Ricotso avançou particularmente 
que, neste sentido, com vista a colma-
tar as restrições de abastecimento de 
água, as autoridades governamentais 
do país e da província estão a avançar 
com a construção da barragem de Locu-
muè, na cidade de Lichinga que precisa 
de garantia de reinício das obras, cujo 
contrato com o empreiteiro anterior foi 
rescindido.

O nosso interlocutor informou que 
para a cidade de Cuamba, tida como a 
capital económica de Niassa, a respec-
tiva fonte de abastecimento é também 
usada pela empresa Electricidade de 
Moçambique (EDM) para fornecimento 
de corrente eléctrica e já há negociações 
com a empresa Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) para o reapro-
veitamento de uma barragem por ela 
usada, tudo com vista a se ultrapassar 
os crónicos problemas de fornecimento 
do precioso liquido na cidade.

Já sobre a auscultação pública do 
ante-projecto da Lei num processo que 
vem decorrendo nas regiões sul, centro 
e agora no norte do país, o director afir-
mou que após a aprovação da mesma 
pela Assembleia da República, trará 
uma luz para à população de Niassa, 
em duas vertentes. Primeiro será na 
questão de abastecimento de água às 
comunidades. Segundo será no que 
tem a ver com saneamento, em que, 

desde 1991, aquando da aprovação da 
lei vigente até ao presente, nunca houve 
uma abordagem clara sobre a situação. 

Segundo aquele responsável, outro 
aspecto importante é que a LAAS não 
preconizava é o saneamento. O retrato 
de abastecimento de água era tido de 
forma isolada tendo sido compreen-

dida a necessidade de se juntar os dois 
aspectos.

Outra novidade será o enquadramento 
do sector privado dentro da Lei. Com a 
dinâmica social, estes intervenientes não 
estatais terão mais oportunidades, pois 
havia uma lacuna deixada pelo Governo, 
sobretudo em locais onde não há serviços 

Abastecimento de água em Niassa não satisfaz 
necessidades básicas da população

do Fundo de Investimento e Património 
de Abastecimento de Água (FIPAG) e 
outras entidades públicas para suprir o 
seu défice.

 “Feita esta sondagem, o consultor 
pode enriquecer o instrumento de base 
que já estava elaborando em torno desta 
LAAS. Assim decorre a segunda fase 
no sentido de harmonizá-lo para, muito 
em breve, ser remetido a sua aprovação 
em sede da Assembleia da República. 
Depois são esperadas melhorias no sec-
tor de abastecimento de água e sanea-
mento”, considerou a fonte.

Até ao momento, em Niassa há vários 
parceiros que trabalham para abasteci-
mento de água dentre os quais a Coo-
peração Suíça, a partir do Programa 
Nacional de Abastecimento de Água 
e Saneamento Rural (PRONASAR); 
Agência Japonesa de Cooperação Inter-
nacional (JICA) e outros.

A Directora do Gabinete Jurídico no 
Ministério de Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Paciência Phiri, 
agradeceu as intervenções dos partici-
pantes, pois as suas contribuições irão 
ajudar na melhoria a proposta que se 
tem actualmente.

 João Ricotso
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O Governo de Niassa 
reconhece que o sistema 
de abastecimento de água, 
sobretudo nos principais 
centros urbanos da província, 
nomeadamente, Lichinga e 
Cuamba, ainda não responde 
as necessidades básicas da 
população.

POLITICA

Frelimo acusada de usar doações para 
promover propaganda política

Há um braço de ferro entre os 
dois maiores partidos polí-
ticos do país, na província 

de Cabo Delgado. A Renamo acusa o 
adversário de fazer propaganda política 
a custa do sofrimento das vitimas dos 
ataques terrorista, usando doações que os 
deslocados recebem de diferentes orga-
nizações de boa-fé.

O Delegado Político Provincial da 
Renamo, Manuel Macuane, disse ao 
NGANI que todos os donativos que a 
província recebe para apoiar as famílias 
vítimas do terrorismo, o partido no poder 
não canaliza aos legítimos donos. “A 
Frelimo não tem condições de apoiar 
todas as famílias deslocadas. Só querem 
enganar as pessoas para voltar a roubar 
votos”, afirmou o delegado, para quem 
neste momento o seu partido está preo-
cupado com a situação do terrorismo 
na província e não com os seus rivais.

Outra denúncia de Macuane, é sobre 
as senhas de apoio que são destinadas 
aos deslocados, mas os secretários dos 
bairros discriminam os verdadeiros 
beneficiários do apoio e entregam aos 
seus membros, deixando em crise de 
vulnerabilidade aos necessitados. Essa 
atitude acontece em todos os bairros 

da cidade de Pemba, segundo o nosso 
interlocutor.

Macuane denunciou que na comuni-
dade de Matambalale distrito de Mui-
dumbe, o líder comunitário da aldeia e 
o membro da Frelimo, de nome Mateus 
Kiteca, ameaçou expulsar um membro 
da Renamo e disse a ele que caso insista 
na sua militância pelo partido da perdiz, 
a sua casa será incendiada. As acusações 
de Macuane foram também contra o 
município de Pemba, que exige os cita-
dinos a contribuírem 50 a 150 meticais 
para a construção de uma estrada no 
bairro de Chibuabuar.

Para aquele político, não faz sentido 
que a edilidade faça cobranças ilícitas 
aos legítimos donos da cidade. 

“As obras abandonadas na urbe, como 
são os casos da estrada ANE Chuiba, a 
não recolha do lixo na via pública são 
problemas que devem ser resolvidos pela 
edilidade e não pelos os munícipes”, 
referiu a fonte.  Entretanto, o Secretário 
de Mobilização da Frelimo em Cabo 
Delgado, disse ao NGANI que as acu-
sações da Renamo não constituem a 
verdade. Simão Ntenge defendeu que 
o partido dos camaradas é um guia do 
povo moçambicano pronto para socorrer 
a população de qualquer situação. 

“Depois de mobilizar donativos junto 
dos seus militantes, a Frelimo nunca foi 
ao terreno distribuir os bens. Apenas 
entrega ao Instituto Nacional de Ges-
tão de Desastres (INGD) como órgão 
responsável para a distribuição às famí-
lias. A acusação da Renamo não tem 
fundamentos”, disse Ntenge. A fonte 
acrescentou que o seu partido já tem 
um plano estratégico para acompanhar 
o regresso das populações às suas zonas 
de origem.

A troca de mimos entre os dois par-
tidos na última semana, surge numa 
altura em que Cabo Delgado oficializou 
as cinco comissões distritais de eleições 
nas autarquias Pemba, Chiúre, Monte-
puez, Mueda e Mocímboa da Praia, 
este último que regressa depois de ser 
severamente fustigado pelos terroristas.

Manuel Macuane foi o obreiro da 
vitória da Renamo nas eleições autár-
quicas de 2018 em Chiúre, pela primeira 
vez na história da política em Cabo 
Delgado. Na altura, Macuane exercia 
o cargo de delegado político distrital em 
Chiúre, esforço que lhe levou ao cargo 
de delegado provincial, indicado pelo 
presidente do partido, Ossufo Momade. 
Chiúre é única autarquia da província 
gerida pela Renamo. 

JACKSON BASILIO



região. “A vulnerabilidade das nossas 
comunidades face a crescente onda 
de criminalidade tem haver com a 
falta de vigilância e denúncia por 
parte delas, daí que todos somos 
chamados a esta responsabilidade”, 
apelou. 

Às comunidades que acolhem 
o grosso número de deslocados de 
Cabo Delgado, Niquice exige o aperto 
de cerco contra todos indivíduos 
com agendas obscuras. “As nossas 
lideranças comunitárias devem 
também prestar atenção, porque 
no meio dos deslocados pode haver 

Niquice entende que, a 
ausência da vigilância 
e espírito de denúncia 

por parte das comunidades, tem 
contribuído para o alastramento 
das investidas dos terroristas para 
outros pontos do país, dificultando 
desta forma, a erradicação deste 
fenómeno que vem semeando luto 
e dor à população de Cabo Delgado 
desde 2017 e de Niassa nos finais 
de 2021 e Nampula neste ano.

A convicção da secretária-geral 
surge na sequência de num passado 
recente, o grupo terrorista ter atacado 
a população do povoado de Lúrio, 
no distrito de Memba em Nampula, 
culminando com a destruição de várias 
infraestruturas públicas e privadas da 

infiltrados e isso poderá dificultar 
a erradicação deste mal. Desde já 
agradecer a população de Nampula 
por ser hospedeira, porque acolhe 
maior número de deslocados”, frisou.

Marizinha Niquice mostrou-se 
também desapontada com os elevados 
índices de violência doméstica no 
país, acrescentando que, a luta para 
a erradicação deste mal, depende 
exclusivamente do envolvimento de 
todos actores da sociedade. “A luta 
contra a violência doméstica carece o 
envolvimento de todos. A OMM está 
a par desta situação, sensibilizando 

AGOSTINHO MIGUEL

OMM exige vigilância na luta contra 
terrorismo em Cabo Delgado 

as comunidades particularmente as 
lideranças comunitárias para que 
a nossa população possa eliminar 
algumas práticas costumeiras”, 
referiu.

Um dos males que deixa a desejar 
nas comunidades, tem a ver com as 
uniões prematuras, segundo a líder 
da maior organização feminina do 
partido Frelimo. “A problemática dos 
casamentos prematuros nos preocupa 
bastante. Queria aproveitar este espaço 
para lançar um vigoroso apelo aos 
pais e encarregados de educação para 
deixarem as suas meninas irem à 
escola, porque é lá onde se combate 
a pobreza”, comentou.

OMM preparada para eleições
A nossa interlocutora, que 

esteve na semana finda de visita à 
província de Nampula, no âmbito de 
monitoria e avaliação das atividades 
da agremiação, mostrou-se confinante 
na vitória do partido Frelimo nas 
próximas eleições autárquicas e gerais. 

“Acreditamos que estamos unidos 
para os próximos pleitos eleitorais. 
Viemos igualmente agradecer a 
população de Nampula que nos 
elegeu para os próximos cinco anos 
do nosso mandato na organização”, 
concluiu.  

STAE conta com novos quadros no 
distrito de Lichinga

PEDRO FABIÃO

Com vista às eleições au-
tárquicas e gerais pre-
vistas para 2023 e 2024, 

respectivamente, tomaram posse, 
no passado dia 27 de Junho, em 
Lichinga, província do Niassa, no-
vos quadros do Secretariado Téc-
nico de Administração Eleitoral 
(STAE) local. 

Trata-se de um director distrital 
para Lichinga e três chefes de Re-
partição, nomeadamente de Or-
ganização e Operações Eleitorais, 
de Formação e Educação Cívica e 
Administração e Finanças. 

O Director Provincial do STAE 
em Niassa, Benedito Alberto, feli-
citou os novos quadros, que foram 

admitidos através de um Concurso 
Público para os próximos pleitos 
eleitorais. Espera-se que através do 
seu saber, dedicação e profissiona-
lismo, os mesmos contribuam para 
que o povo moçambicano exerça o 
seu direito de escolher aqueles que 
devem conduzir os destinos do país.

Alberto defendeu que a marca-
ção de 11 de Outubro de 2023 pelo 
Conselho de Ministros, para a rea-
lização das sextas eleições autár-
quicas, constitui um marco impor-
tante para o ciclo eleitoral 2022 a 
2025. 

“O que, na verdade, esperamos 
de vós é o alinhamento, direcção, 
compromisso, confiança mútua e 
trabalho em equipa porque indivi-
dualmente não realizarão eleições 

livres, justas, transparentes e cre-
díveis”, disse o director do STAE 
de Niassa. “Não basta advogarem 
eleições livres, justas, transparentes 
e credíveis. É preciso que a liberda-
de, justeza, transparência e a credi-
bilidade estejam impregnadas den-
tro de vós”, acrescentou.

Aquele responsável exortou tam-
bém aos órgãos e agentes da Admi-
nistração Pública, aos partidos po-
líticos ou suas coligações, entidades 
privadas e sociedade civil a presta-
rem ao STAE distrital de Lichinga 
a colaboração e apoio necessários, 
para o desempenho eficaz e eficien-
te das suas competências.

Entretanto, o recém-empossa-
do director distrital do STAE em 
Lichinga, Felisbero Mmanga, afir-

mou que assume o cargo como 
um compromisso sério para que o 
processo eleitoral decorra sem so-
bressaltos ao nível da sua área de 
jurisdição, tendo, especialmente, 
aos partidos políticos, deixado a 
orientação no sentido de cumpri-
mento da Lei.

A Chefe da Repartição da Ad-
ministração e Finanças no STAE 
de Lichinga, Ifai Rajabo, infor-
mou ser um desafio trabalhar e 
aprender a função, porém signifi-
ca uma maior responsabilidade e 
atenção a tentativas de corrupção, 
numa altura em que o fenómeno 
tem contornos alarmantes nos úl-
timos dias no país.
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A secretária-geral da 
Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), 
Marizinha Niquice, instou 
as comunidades da província 
de Nampula a pautarem pela 
vigilância, denunciando todas 
as acções que atentam contra 
integridade territorial do 
nosso país. 

Marizinha Niquice



Cabo Delgado: Mais 30 mil crianças fugiram 
de ataques terroristas em Junho

Este é o maior registo de fuga de 
crianças num único mes, des-
de o início dos ataques arma-

dos em 2017, naquilo que a organização 
chama um tormento “sem fim a vista”.

“Pelo menos 53 pessoas foram mortas 
nos distritos de Ancuabe, Metuge, Mecu-
fi, Meluco, Chiure e Nampula numa nova 
onda de violência, forçando 60.141 pes-
soas, incluindo 32.978 crianças - a fugir 
de suas casas”, lê-se no comunicado di-
vulgado a 01 de Julho. Famílias inteiras 
deslocaram-se em grande número para 
a cidade de Pemba e para as cidades de 
Macomia e Montepuez em busca de se-
gurança, relatou a ONG. 

Vários ataques mortais foram rela-
tados no último fim de semana em An-
cuabe, Macomia e Mocímboa da Praia, 
com seis pessoas mortas, incluindo uma 
mulher grávida

“Agora no seu quinto ano sem fim ime-
diato à vista, o conflito em Cabo Delgado 
tem causado um número devastador de 
vítimas humanas, com repetidos relatos 
de decapitações e raptos, incluindo mui-
tas vítimas de crianças e cerca de 785.000 
deslocados, mais de metade deles crian-
ças”, refere. 

Aquela organização de direitos da crian-
ça disse estar “particularmente preocu-
pada” que este último pico de violência 
tenha interrompido a assistência huma-
nitária, incluindo o apoio à saúde men-
tal para crianças que já sofreram violên-
cia horrível e o fornecimento de serviços 
básicos como comida, água e abrigo para 
comunidades deslocadas.

“Temos que lembrar que muitos deles 
perderam entes queridos ou testemunha-
ram horrores que nenhuma criança ou 
adulto deveria precisar ver”, disse Brech-
tje van Lith, director da Save The Chil-
dren para Moçambique.

A Save the Children é uma das princi-
pais organizações de respostas à crise em 
Cabo Delgado, assistindo cerca de 302.000 
pessoas, incluindo cerca de 174.000 crian-
ças em 2021. 

“Estamos a fornecer o apoio que po-
demos, mas com a situação vai evoluindo 
rapidamente, as necessidades estão cres-
cendo, a ajuda humanitária é mínima na 
melhor das hipóteses e tememos que mui-
tas crianças fiquem sem serviços essen-
ciais”, acrescentou a direcção máxima da 
organização no país.

Pessoas deslocadas internamente, co-
munidades de acolhimento e famílias fo-
ram apoiadas com kits salva-vida, através 

MANGAVA DOS SANTOS

da protecção infantil, educação, saúde, 
nutrição, meios de subsistência, água, sa-
neamento e intervenções de higiene, bem 
como programas humanitários e de cons-
trução da paz, implementados pela Save 
the Children nos distritos de Pemba, Metu-
ge, Chiure, Montepuez, Mueda e Palma.

Violação dos direitos humanos
Por seu turno, a Ordem dos Advoga-

dos de Moçambique (OAM) alerta que a 
situação de conflito no país, cria oportu-
nidades para a violação dos direitos hu-
manos nas população vulneráveis. 

“Nas regiões centro e norte, a situação 
(dos direitos humanos) agravou-se, devi-
do à ocorrência de conflitos armados que 
causaram a deslocação das populações e 
geraram oportunidades para a violação 
dos direitos humanos”, lê-se no relatório 
dos Direitos Humanos divulgado a 30 de 
Junho em Maputo. Em relação à guerra 
na província de Cabo Delgado, onde as 
forças governamentais combatem insur-
gentes associados ao terrorismo, a avalia-
ção observa que “persistem inquietações 
sobre a violação dos direitos humanos no 
que diz respeito ao envolvimento das au-
toridades de defesa e segurança”.

A Ordem dos Advogados de Moçam-
bique alerta, o envolvimento das tropas 
regionais da SADC e das Forças de De-
fesa do Ruanda trouxe melhoria na segu-
rança em Cabo Delgado. Os ataques aos 
direitos humanos têm sido “sistemáticos”, 
o que ocorreu também com as restrições 
decorrente da pandemia da COVID-19, 
assim como no âmbito das intempéries 
que assolam o país em quase todas as épo-
cas chuvosas.

“A COVID-19 foi usada pelas autori-
dades para limitar direitos de forma des-
proporcional e cometer atentados”, anota 
o relatório. Entre 2021 e 2022, prosse-
gue, foram relatadas execuções sumárias 
praticadas por agentes da lei e ordem e o 
envolvimento de investigadores do Ser-
viço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) com bandos que se dedicam 
a raptos.

A pandemia trouxe a nu que grande 
parte da população moçambicana está tam-

bém excluída de usufruir de vários servi-
ços de saúde e educação seja por distância 
ou falta de meios tecnológicos para acom-
panhar as aulas a partir de casa. Criou-se 
igualmente um ambiente de “hostilidade” 
ao exercício das liberdades de imprensa e 
expressão, através de relatos de persegui-
ção aos jornalistas, acusa a OAM.

Em declarações aos jornalistas à mar-
gem da apresentação do relatório, o bas-
tonário da OAM, Duarte Casimiro, afir-
mou que o quadro dos direitos humanos 

em Moçambique aponta avanços e retro-
cessos.“Estamos a avançar, mas com difi-
culdades, há de facto alguns ganhos, mas 
também há retrocessos, vamos admitir que 
estamos a melhorar, mas com muitas di-
ficuldades”, enfatizou.

Na região centro, a instabilidade mili-
tar foi protagonizada por acções armadas 
de uma dissidência do braço armado da 
Resistência Nacional Moçambicana (RE-
NAMO), principal partido da oposição, 
mas que perdeu força depois de o seu lí-
der, Mariano Nhongo ser abatido.

A província de Cabo Delgado é rica 
em gás natural, mas tem sido aterroriza-
da desde 2017 por rebeldes armados, sen-
do alguns ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico. Há 784 mil 
deslocados internos devido ao conflito, 
de acordo com a Organização Interna-
cional das Migrações (OIM), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o projeto de regis-
to de conflitos ACLED.

Desde Julho de 2021, uma ofensiva 
das tropas governamentais com o apoio 
do Ruanda a que se juntou depois a Co-
munidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) permitiu recuperar zonas 
onde havia presença de rebeldes, mas a 
fuga destes tem provocado novos ataques 
noutros distritos usados como passagem 
ou refúgio temporário.

Ataques terroristas em Cabo Delgado compromrtem o futuro de milhares de crianças 
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 A nova onda de violência na 
província de Cabo Delgado, 
especialmente na zona sul, 
forçou à fuga de mais de 
30 mil crianças em Junho, 
anunciou a Organização Não-
Governamental (ONG) Save 
The Children em comunicado.

ANÚNCIO
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CULTURA

“Desde que me filiei à Renamo, as críticas 
não param e vou vivendo de ameaças” 

Depois de muitos anos na ca-
pital do país, Maputo, em 
busca de melhores condições 

de vida, Momade Ali Faque voltou às 
raízes em Nampula, onde exerce a po-
lítica activa ao serviço do maior parti-
do da oposição, a Renamo, e ocupa o 
cargo de Director de Cultura no Con-
selho Autárquico de Nampula e nas 
horas vagas se dedica à música. 

Foi como político, que NGANI teve 
um dedo de conversa com o artista na 
semana finda, para ouvir de si sobre as 
suas aspirações na arte de negociação e 
compatibilizar interesses (política), as-
sim como a sua visão sobre o rumo em 
que Moçambique está a tomar. Para Ali 
Faque, “o país está encravado” e jus-
tifica que é tudo por causa do espirito 
egoísta que reina nos dirigentes actuais 
que pautam pela exclusão de vários ac-
tores da sociedade na tomada de deci-
sões, como modus operandi, sobretudo 
na aplicação de políticas públicas para 
o bem das comunidades. Resultado: o 
custo de vida tende a agravar-se cada 
vez mais, sufocando as classes mais bai-
xas da sociedade. 

Ali Faque citou o escândalo das dí-
vidas ocultas como o ponto mais visí-
vel do cancro da corrupção que corrói 
o aparelho do Estado moçambicano. 

Para si, as autoridades governamen-
tais deveriam pautar pela cultura de 
inclusão visando minimizar a pobreza 
que é visível no semblante dos filhos 
deste país. “O nosso governo é culpado 
pelo cenário em que nos encontramos. 
Estamos a ser coroados pela desgra-
ça porque somos excluídos na toma-
da de decisões para o desenvolvimen-
to do país. O governo fala sempre de 
inclusão, mas na prática revela o con-
trário”, comentou.

Como forma de inverter o estágio 
em que o país se encontra, sugere ao 
governo a valorizar o poder de compra 
dos cidadãos de baixa renda. “Tem que 
se olhar e dar prioridade ao poder de 
compra da população. Conquistar in-
vestidores internos e externos para im-
plantarem indústrias no nosso país, só 

assim vamos deixar de depender dos 
outros”, frisou.

Vivendo de ameaças 
Sobre a sua filiação à Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO), 
principal partido da oposição no país, 
Ali Faque disse que começou nas últi-
mas eleições gerais, cantando nos even-
tos daquela formação política, mas pa-
gou muito caro porque foi severamente 
criticado e excluído dos grandes palcos 
da cultura no país pela Frelimo. “Des-
de que me filiei à Renamo, as críticas 
não param. Vou vivendo de ameaças, 
mas sempre firme nas minhas decisões 
porque a lei está clara, todo cidadão 
tem direito de escolha”, sustentou.

Actualmente a desempenhar o car-
go de Director da Cultura no Conse-
lho Autárquico de Nampula, Ali Faque 
reafirmou o seu compromisso em con-
tinuar a exercer a política pelo partido 
liderado por Ossufo Momade. “Não 
vejo nenhum mal, Ali Faque está na 
Renamo. Aliás, muitos músicos são da 
Frelimo. Roberto Chitsondzo, Elvira 
Viegas, o nosso conterrâneo Víctor Sa-
limo, entre outros, pertence a Frelimo. 
E todos nós somos filhos de Moçambi-
que. Desejo a mudança do actual cená-
rio. Vamos cimentar a cultura de con-
vivência pacífica”, comentou.

Músicos actuais são burladores
Instado a comentar sobre o estágio 

actual da música moçambicana, o au-
tor do sucesso Kinachukuro, a composi-
ção que alavancou a sua carreira tendo 
granjeado a simpatia de milhares de fãs 
e admiradores, acusa os trovadores da 
nova geração de perpetuarem o roubo 
à população. “Não temos músicos nos 
dias que correm, apenas temos can-
tantes ou amadores. Aquele que can-
ta na base de teclados do computador 
é músico? Esse é ladrão. Ser músico é 
ter instrumentos e cantar ao vivo para 

as pessoas”, explicou.
Durante a conversa com NGANI, 

o conceituado músico criticou igual-
mente o silêncio das pessoas que de-
veriam velar pela cultura no país, mas 
não o fazem e afirma que é possível vi-
ver da música em Moçambique, acres-
centando que depende exclusivamente 
da vontade de cada músico.

“Eu tenho uma experiência inve-
jável. Não espero que alguém venha 
me convidar. Pego no meu instrumento 
musical e vou atrás de dinheiro. Canto 
nos restaurantes, bares e sempre saio 
com alguns valores para sustentar a 
minha família. Defini isso porque aqui 
em Moçambique dificilmente és reco-
nhecido em vida”, rematou.

Perfil de Ali Faque
Momade Ali Faque tem 52 anos de 

idade e é natural de Angoche. Teve uma 
infância conturbada devido à morte pre-
coce dos pais e encontrou na música 
uma forma de acalmar a sua dor. Em 
1988 foi acolhido pela banda da Esco-
la Militar de Nampula, actualmente 
Academia Samora Machel, onde era 
vocalista.

Teve uma passagem pelas bandas 
Amplitude e Relâmpago em 1989, mas 
as suas músicas ganharam mais peso 
quando se juntou à banda Safari, cria-
da na década 90 pelo músico Beto Ma-
gonzana, na província de Maputo. Ac-
tualmente, vive na cidade de Nampula 
e conta com 3 filhos.

AGOSTINHO MIGUEL

Músico Ali Faque

Nasceu há 52 anos no 
distrito costeiro de Angoche 
e se tornou numa das 
vozes sublimes da música 
moçambicana, cantando 
e encantando corações, 
tendo se notabilizado com 
o “hino”, Kinachukuro, sua 
principal obra-prima musical 
que nunca perde actualidade.

Lançado no BCI livro sobre 
Direito da Energia, Tributação 
e Arbitragem Internacional

O académico moçambicano 
Oliveira Sitoe lançou, na 
quinta-feira (23), no Au-

ditório do BCI em Maputo, a 2ª edi-
ção da sua mais recente obra intitu-
lada ‘Direito da Energia, através da 
Olsit Editora.

Na cerimónia de lançamento, o re-
presentante do BCI, Heisler Castelo 
David afirmou que “ao acolhermos 
este evento, fazemo-lo, pela nobreza 
da iniciativa, pela relevância do estu-
do em si e pela urgência de uma re-
flexão profunda sobre o assunto em 
análise. Compreendemos que investir 
no conhecimento é uma aposta segura 
num futuro cada vez mais promissor”. 
E acrescentou: “de forma proactiva e 
consistente, nós, BCI, temos sido pre-
cursores de um posicionamento que, 
inequivocamente, nos torna, nos dias 
de hoje, o parceiro privilegiado da clas-
se literária, dos artistas, dos académi-
cos e dos fazedores de opinião”.

Bastante concorrido, o evento con-
tou ainda, entre outros, com as inter-
venções do Reitor da Universidade 
Pedagógica, Jorge Ferrão, dos acadé-
micos Régio Conrado, apresentador 
do livro, e Laurindo Saraiva, que te-
ceu comentários sobre a obra. Estive-

ram ainda presentes inúmeras outras 
personalidades, entre profissionais de 
Direito, docentes, estudantes e convi-
dados. 

Como refere o prefaciador, esta obra 
“traz contribuições técnico-científicas 
(conceitos, princípios, institutos) e prá-
ticas intimamente ligadas à indústria 
petrolífera e energética (regimes fiscal, 
contratual e de resolução de contro-
vérsias) que requerem, oportunamen-
te, objectivação e realização”.

Advogado de profissão, Oliveira Si-
toe é pesquisador e docente nas dis-
ciplinas de “Direito da Energia I” e 
“Direito da Energia II” lecionadas no 
Curso de Direito da Universidade Pe-
dagógica de Maputo. Suas áreas de pes-
quisa englobam temáticas como justiça 
constitucional moçambicana (titulan-
do prémio internacional em pesquisa 
pela VdAcademia), Direito da SADC, 
Justiça Inter-Partidária, Fundo Sobe-
rano de Riqueza, Direito Securitário 
na Era Petrolífera, Direito de Petró-
leo e Gás, Direito de Investimento Es-
trangeiro, Paradigma da Universidade, 
etc. é também Comentador de Temas 
jurídicos em vários canais televisivos 
nacionais.
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Clubes ameaçam abandonar campeonato 
provincial de futebol de Cabo Delgado

Disputadas seis jornadas, 
as estreantes não têm tido 
vida fácil no certame. As 

formações da Associação Desporti-
va de Mahate (ADM) e Futebol Clu-
be de Pemba (FCP) ambas novatas 
na prova, levantaram o véu no últi-
mo fim-de-semana, após a disputa 
da quinta jornada do campeonato.

O grupo técnico da associação 
Desportiva de Mahate, chefiada por 
José Nsussa, disse ao NGANI que 
desde que iniciou o campeonato a 
sua equipa sempre foi prejudicada 
pelos árbitros, facto que deixa a co-
lectividade agastada e quase a desis-
tir. Nsussa reagia a mais uma derro-
ta da sua rapaziada por duas bolas 
a zero frente ao clube Ferroviário 
de Pemba, orientado pelo técnico 
Antero Cambaco. 

Em causa esteve um lance em 
que o guarda-redes da ADM, levan-
tou o pé tendo chutado o atacante 
do Ferroviário e o árbitro mostrou 
cartão amarelo tendo a seguir assi-

nalado um penalty a favor das loco-
motivas. 

A decisão aumentou suspeitas por 
parte da direcção da ADM que não 
concordou com lance que resultou 
no segundo golo do ferroviário. “É 
difícil analisar este jogo. Nós não 
merecemos continuar na prova. Em 
Montepuez sofremos penalty fora da 
área. Hoje surge outro escândalo, 
não dá para continuar. Estamos a 
perder tempo”, disse Nsussa. 

Esta não é a primeira vez que o 
treinador da equipa do bairro mu-
nicipal de Mahate ameaça desis-
tir. A primeira foi há duas sema-
nas quando a edilidade de Pemba 
exigiu aos clubes a pagar 7500,00 
meticais para a utilização do campo 
municipal. Nsussa foi um dos heróis 
que fez com que a autarquia redu-
zisse a taxa de cobrança do campo 
para 3500.00 meticais

Para o treinador do Ferroviário, 
Antero Cambaco, o árbitro do en-
contro facilitou ao guarda-redes da 
ADM e na sua opinião o lance mere-
cia um cartão vermelho e não ama-
relo como o árbitro decidiu. 

Outro jogo que criou polémica 
foi o que envolveu a equipa Baia 
de Pemba contra o Futebol Clube 
de Pemba, esta última também es-
treante na prova. Na primeira par-
te a equipa do FCP vencia por uma 
bola a zero. Jogando de peito aber-

to com lances de insistência, e fal-
ta de experiência dos jogadores, o 
FCP sofreu um golo aos 85 e no 
minuto 100 o Baía voltou a marcar 
outra vez.

Filhos legítimos e enteados
O Vice-presidente do FCP, Faru-

que Ismael, disse ao NGANI que o 
árbitro apitou contra o seu conjunto. 
Segundo Ismael, o Baia de Pemba 
não deveria ser levado ao colo pe-
los árbitros jogando com uma equi-
pa pequena, tendo em conta a sua 
enorme dimensão com muitos adep-
tos e boas condições financeiras. A 
fonte disse ainda que se o campeo-
nato continuar a ser disputado entre 
filhos legítimos e enteados, o FCP 
vai se retirar.

Outro treinador que se junta aos 
revoltados é Rafael dos Anjos ou 
simplesmente Rafa, técnico do Des-
portivo de Pemba. Rafa que também 
tem vindo a passar por maus boca-
dos, acusa os árbitros de estarem a 
beneficiar os chamados “grandes” 

A Comissão Provincial de Árbi-
tros de Futebol de Cabo Delgado 
(COPAF), nega as acusações que 
pesam sobre os seus associados. A 
presidente do órgão, Isabeira Gas-
par, recusa a existência da crise de 
arbitragem na província e acusa os 
queixosos de não estarem em altura 
de competir taco a taco com os ad-
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versários. A fonte disse que os clu-
bes recrutam atletas sem formação, 
pois é numa formação que um jo-
gador é ensinado o questões básicas 
como o fairplay. Aquela responsá-
vel foi mais longe afirmando que os 
árbitros evitam expulsar vários ele-
mentos do banco de suplentes que 
violam as regras e no seu entender 
as sanções deveriam ser mais fortes. 
“a escolha a dedo de atletas para 
competir num campeonato provin-
cial pode custar caro”, disse Gaspar. 

O campeonato provincial de Cabo 
Delgado, conta com mais de 40 ár-
bitros, número tido como suficiente 
para cobrir todas as provas. A pro-
va é disputada por 11 equipas sendo 
três de Montepuez nomeadamente: 
União Desportiva, Clube Atlético 
e Sporting de Nacate. Em Chiúre 
a prova está representada pelo clu-
be 11 Estrelas. Na cidade de Pem-
ba estão sete equipas sendo quatro 
os habituais Desportivo, Ferroviá-
rio, Associação Desportiva e Baia. 
As novas caras são o Movimento 
de Renovação Vida (MRV), Fute-
bol Clube e Associação Desportiva 
de Mahate. As formações do Baia 
FC, Associação Desportiva de Pem-
ba, e Atlético Clube de Montepuez 
partilham a liderança da prova com 
13 pontos

As equipas do campeonato provincial de Cabo Delgado denunciam a má arbitragem e prometem desistir da prova se nada for feito para mudar o comporamento dos árbitos

NGANI - Segunda-feira, 04 de Julho de 2022                                                                                                                                                                      P.12

DESPORTO

As equipas que militam pela 
primeira vez no campeonato 
nacional da segunda divisão 
de honra fase provincial de 
Cabo Delgado, edição 2022, 
ameaçam desistir da prova 
alegando má arbitragem. 
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