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  Moçambicano Gimo Mendes apurado 
para leccionar música na Dinamarca P.12

Cólera afecta mais homens 
do que mulheres em Niassa
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Associações dizem NÃO à nova proposta 
de lei que regula o seu funcionamento

Trata-se de uma proposta 
de lei que vai à ausculta-
ção pública a partir desta 

segunda-feira e terá assistência do 
parlamento a partir da Comissão 
dos Assuntos Constitucionais, Direi-
tos Humanos e de Legalidade e da 
Comissão dos Assuntos Sociais, do 
Género, Tecnologia e Comunicação 
Social.

A nova proposta legal vem conso-
lidar o que se tem reparado no país 
nos últimos anos, que é um progres-
sivo fechamento do espaço cívico e 
violação dos direitos fundamentais 
dos cidadãos. O Governo do parti-
do Frelimo usa a capa de que quer 
combater a lavagem de dinheiro que 
supostamente é realizada pelas asso-
ciações que operam em Moçambi-
que.

Mas no fundo, a Frelimo quer vi-
sar o espaço cívico para que organi-
zações como o Centro de Integridade 
Pública e o Fórum de Monitoria do 
Orçamento, que enfrentam o partido 
no poder no exterior e ganham (caso 
das dívidas ocultas) não possam con-
tinuar a actuar.

No caso da Tabela Salarial Úni-
ca (TSU), foi visível o incômodo que 
o Governo sofreu por parte das as-
sociações que não têm controlo: a 
associação médica e uma outra que 
representa os professores, mas em 
fase embrionária. Se a Organização 
Nacional dos Professores, criada no 
ambiente do partido único, não con-
segue fazer suas reivindicações, os 
novos associados colocaram Nyusi 
em sentido.

“Bebam água e deixem de com-
plicar o Governo”, respondeu Filipe 
Nyusi, Presidente da República, que 
não está acostumado a ser confron-
tado pelo sector público em Moçam-
bique, mas sim a receber rosas dos 

seus súditos por onde colocar os pés, 
ainda que estejamos na cauda do de-
senvolvimento humano. Os juízes, 
médicos que também são outro gru-
po de elite que o partido Frelimo não 
tem como controlar, é um dos grupos 
que pode ser visado, pois de acordo 
com a lei, o Governo pode fechar a 
associação sem mais nem menos ou 
qualquer explicação plausível.

As organizações referem que a 
proposta de lei apresenta sistemáti-
cas violações formais e materiais a 
Constituição da República, a Carta 
Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos e, a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos (…) para 
além de subordinar a Constituição e 
os direitos humanos à leis ordinárias 
e inconstitucionais.

A lei vai em contramão em rela-
ção às Directrizes Africanas sobre a 
Liberdade de Associação e Reunião 
em África (...) que ordenou ao Gru-
po de Estudo sobre Liberdade de 
Associação e Reunião para que de-
senvolvesse as referidas orientações, 
sob a supervisão do Relator Especial 
sobre Defensores de Direitos Huma-
nos em África.

O Movimento que contesta diz 
que a lei ignora as Recomendações 
do GAFI (Grupo de Acção Finan-
ceira Internacional) relativa as boas 
práticas para evitar abusos as orga-
nizações sem fins lucrativos no con-
texto do combate ao branqueamento 
de capitais e financiamento ao terro-
rismo.

De igual forma ignora o facto de 
que Moçambique entrou na lista cin-
zenta pela falha no cumprimento de 
80% das recomendações do GAFI 

ao país, dentre as quais nenhuma se 
refere à revisão ou aprovação de uma 
nova lei de organizações sem fins lu-
crativos.

“Para além de ignorar a existên-
cia de um quadro legal adequado 
para lidar com o branqueamento de 
capitais e financiamento ao terro-
rismo abrangente às associações, ao 
contrário do que se pretende cons-
truir, as principais reformas patentes 
nesta proposta estão desalinhadas 
em relação as recomendações feitas 
à Moçambique que ditaram o seu in-
gresso na lista cinzenta, ocultando 
assim uma intenção não de comba-
ter a criminalidade mas de perseguir, 
controlar e silenciar vozes críticas, 
contribuindo para o fechamento do 
espaço cívico”, lê-se no texto que 
NGANI teve acesso.

A proposta de lei viola o disposto 
no Acórdão n.º7/CC/2017 de 31 de 
Outubro do Conselho Constitucio-
nal o qual reafirma que o direito à 
Associação está sob reserva de Cons-
tituição, o que equivale dizer que ne-
nhuma restrição lhe pode ser imposta 
senão as previstas pela Constituição, 
colocando em risco uma das maio-
res conquistas da Independência e 
dos Acordos Gerais de Paz protegi-
da pela Lei 8/91 de 18 de Julho: a 
Liberdade!

Refira-se que nos últimos anos, 
tem-se verificado em Moçambique, 
um progressivo fechamento do espa-
ço cívico e violação dos direitos fun-
damentais dos cidadãos. O ressurgi-
mento do conflito militar na região 
do vale do Zambeze (2012); a desco-
berta das chamadas dívidas ocultas 
(2016) e o fenómeno de terrorismo 

MANGAVA DOS SANTOS

A proposta vai à auscultação pública a partir desta segunda-feira e terá assistência do parlamento

SOCIEDADE

Associações moçambicanas 
rejeitam a nova proposta 
de lei que o Governo de 
Filipe Nyusi submeteu ao 
parlamento em finais de 
Outubro, por considerar que 
se trata de uma legislação 
intrusiva, controleira e 
com finalidade de encerrar 
as “mais incômodas” ao 
sistema.

(2017), cujas causas são ainda desco-
nhecidas fizeram ressurgir as derivas 
autoritárias, de um regime de partido 
único, cuja relação com cidadãos se 
processou quase sempre sob critérios 
violentos.

Os acontecimentos acima des-
critos fizeram ressurgir fenómenos 
de violência não só contra figuras 
ligadas a sociedade civil, membros 
de partidos políticos da oposição, 
assassinato de intelectuais, raptos e 
assassinatos de jornalistas que repor-
tavam não só sobre dívidas ocultas, 
mas também sobre o terrorismo.

Nos últimos 15 anos, 24 países 
em África adoptaram ou tentaram 
adoptar medidas ‘anti-associativis-
mo’ restringindo o espaço cívico 
principalmente com: 1) legislação, 
2) requisitos complexos de registo, 3) 
restrição de recursos (dinheiro e pes-
soas) estrangeiros, 4) impedimentos 
operacionais e interferência nas ac-
tividades das OSC, 5) banimento de 
OSC que trabalham em advocacia 
de políticas.

Na região austral de África, 6 paí-
ses incluindo Moçambique, seguiram 
esta tendência. Para além de aprovar 
e promulgar uma lei sobre prevenção 
e combate ao branqueamento de ca-
pitais e financiamento ao terrorismo, 
o governo, Moçambicano usando da 
prerrogativa de iniciativa de lei, de-
positou na Assembleia da República 
uma proposta de Lei que estabelece 
o regime jurídico de criação, orga-
nização e funcionamento das Orga-
nizações Sem Fins Lucrativos sem 
prévia consulta e discussão com as 
partes principais interessadas (orga-
nizações da sociedade civil).
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Dentre vários, apontam-se 
como principais factores 
o hábito e a prontidão 

dos homens para o consumo de pro-
dutos alimentares sem observância 
das regras básicas de higiene sobre-
tudo fora das próprias residências; 
e questões culturais com destaque 
para os ritos de iniciação cujo ponto 
de concentração, muitas vezes, tem 
sido nos rios com água não tratada.

O director dos Serviços Provin-
ciais de Saúde (SPS) no Niassa, José 
Manuel, que se pronunciou sobre o 
facto na última quinta-feira (02/02) 
no decorrer da Iª reunião do Comi-
té Operativo de Emergência (COE) 
referente ao presente ano, explicou 
que em termos de distribuição da có-
lera percebe-se que a maior parte dos 
casos nesta região do país ocorrem 
com os homens, assumindo-se que 
o ser homem em Niassa é um risco, 
sendo necessária a prestação de mui-
ta atenção.

Segundo José Manuel, face a 
isso, em termos de distribuição etá-
ria, maioritariamente, os jovens são 
os que mais são afectados pela cha-
mada “doença das mãos sujas”, ten-
do apelado as instituições ligadas as 
áreas da juventude para o exercício 
de algumas acções visando reforçar 
a disseminação das mensagens para 
este grupo, especificamente e ao mais 
breve possível.

O director dos SPS do Niassa deu 
a conhecer que até a última quarta-
-feira, de forma global tinham sido 
admitidos 48 pacientes, 55 interna-
dos e concedidos 39 altas e o cumula-
tivo de casos na província é de 1.880 
dos quais 14 pessoas perderam a 
vida devido a cólera. Face a ocorrên-
cia desses casos foram implantados 
Centros de Tratamento de doenças 
diarreicas, incluindo a cólera sendo 
nove no distrito de Lago a Cólera, 
três em Lichinga, dois cada em Me-

canhelas, Sanga, Chimbunila e um 
em Mandimba.

Quanto as tendências, segundo 
José Manuel, ao longo desse período 
desde a eclosão da cólera no Niassa, 
o dia 18 de Janeiro do ano em curso 
foi o pico do número de casos na pro-
víncia e depois houve uma tendência 
de estabilização e a 01 do corrente 
mês voltou-se a ter um pico muito 
acústico na cidade de Lichinga, en-
quanto que no que se refere ao peso, 
o Hospital Provincial de Lichinga, 
os Centros de Saúde de Meponda; 
Chapola, em Mecanhelas; Cóbuè, 
no Lago internaram, respectivamen-
te, 34, 18, 13 e 10 casos.

“Do ponto de vista laboratorial, 
nos pontos de onde houve suspeita 
de casos e com amostras já enviadas 
ao Instituto Nacional de Saúde (INS) 
80 por cento das mesmas são positi-
vas, significando a existência de uma 
transmissão muito rápida da cólera 
na província e, por isso, todos os dis-
tritos que não têm registo de casos 
da doença estão em risco, precisando 
travar o mais rápido possível”, disse 
Manuel.

O nosso interlocutor frisou que 
neste momento a doença que assola 
a província desde Setembro do ano 
findo, já atingiu os distritos do Lago, 
Sanga, Muembe, Chimbunila Meca-
nhelas, Mandimba e Lichinga e com 
amostras já enviadas à cidade de 
Maputo para exames laboratoriais 
pela suspeita de surto de cólera no 
Posto Administrativo de Itepela, em 
Ngauma podendo afectar metade de 
distritos do Niassa.

Avançou ainda que algumas das 
causas dessa situação é o consumo 
de água imprópria, prática de hábitos 
não aconselháveis na manipulação 
dos alimentos como na lavagem dos 
vegetais. Existe também o problema 
das latrinas que não têm tampas e as 
moscas entram e saem transportan-
do a infecção e, por outro lado, essas 
mesmas latrinas costumam a estar 
próximas aos poços, sendo, por isso, 
preciso o redobrar de esforços para o 
controlo do alastramento da doença, 
apesar de existir uma série de acções 
levadas a cabo pelos profissionais de 
saúde e outros actores.

A terminar, o director dos Servi-
ços Provinciais de Saúde do Nias-
sa informou também que se prevê 
como próximos passos, dentre vá-
rios, a continuação da monitoria do 
canal endémico para detenção rápi-
da de surtos de cólera; intensificação 
das acções de promoção da saúde 

junto das comunidades da província; 
pré posicionamento dos ínsumos e 
treinamento de equipes técnicas de 
manejo de casos nos distritos de ris-
co ( Majune, Marrupa e Cuamba); 
e fortalecimento da capacidade de 
resposta dos Comités Técnicos Sec-
torial e Multissectorial e o grupo de 
água e saneamento a todos os níveis.

Na mesma ocasião, a governado-
ra do Niassa, Elina Massengele, dis-
se que, num cômputo geral, a maior 
preocupação neste momento tem 
sido das diarreias agudas, a cólera 
e a malária cujas taxas estão com 
crescentes tendências na província, 
havendo necessidade de desencadea-
mento de trabalhos de todos para 
superação destas actuais problemáti-
cas.

Também, persuadiu aos profissio-
nais do Fundo de Investimento e Pa-
trimónio de Abastecimento de Água 
(FIPAG), em colaboração com o 
Conselho Municipal da Cidade de 
Lichinga (CMCL) para que conti-
nuem a dar a água às famílias que se 
encontram em pontos de difícil aces-
so, sabido que o pico da época chu-
vosa tem sido o mês de Fevereiro em 
curso.

Enquanto isso, a Secretária de Es-
tado nesta região do país, Lina da 
Silva Portugal, ainda sobre as doen-
ças em causa, afirmou sentir-se in-
feliz pelo ponto de situação na pro-
víncia e disse que, neste momento 
mais do que tratar o fim do proble-
ma é imprescindível atacar a causa 
para uma melhor preparação às pró-
ximas ocorrências; controlar e moni-
torar os locais de contenção e ven-
da de alimentos, para além de fazer 
um cinturão de vigilância para evitar 
alastramentos.

As autoridades governamentais 
no Niassa avançam que a 
cólera, uma doença bacteriana 
infecciosa intestinal aguda, 
transmitida por contaminação 
fecal-oral directa ou pela 
ingestão de água ou alimentos 
contaminados, está a fazer-se 
sentir mais nos homens do que 
em mulheres na província.

José Manuel

PEDRO FABIÃO

Secretária do Estado e a Governadora de Niassa

Cólera afecta mais homens do que 
mulheres na província de Niassa
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Moto taxistas de Nampula vivem 
dias de terror e desespero

Segundo apurou NGANI, os as-
sassinos solicitam e negociam 
com os operadores para os le-

var a um sítio e a meio do caminho os 
transportadores caem numa embosca-
da que termina em tragédia.

Estes casos acontecem a luz do dia 
ante um olhar sereno de quem poderia 
repor a ordem. O caso mais recente, 
ocorreu na tarde da última sexta-feira 
(03-04-2023) na zona da padaria Nam-
pula, onde um outro operador esca-
pou por um triz da morte, depois de 
ser espancado por um suposto cliente 
que tentava roubar a sua motorizada. 
O pior não aconteceu graças a pronta 
intervenção de pessoas de boa vontade 
que estavam nas redondezas.

Após o sucedido, a vítima se diri-

giu ao centro de saúde 1º de Maio para 
ser assistido por conta dos ferimentos 
que teve na cabeça. Jorge Amisse disse 
que tudo começou quando foi solicita-
do para carregar o cliente em alusão na 
zona da Faina ao centro da cidade, em 
troca de 500 meticais.

“Fui encontrado no terminal rodo-
viário da faina por um presumível clien-
te. Ele me orientou para o levar ao hotel 
que fica no centro da cidade e quando 
chegamos na Sipal, me mandou de novo 
para seguir avenida de trabalho para a 
padaria Nampula, no sentido de levan-
tar dinheiro na ATM”. Conta Amisse. 
“Dai comecei a duvidar, mas ganhei 
coragem e ao aproximar na ATM, ele 
chamou um vendedor de crédito e eu 
não sabia que era também seu compar-

sa. Tentaram-me arrancar a minha mo-
torizada, mas não conseguiram, graças 
a pessoas que estavam nas imediações”, 
acrescentou. Calisto Alves é outro ope-
rador que sofreu por conta das incursões 
dos meliantes e como resultado perdeu 
a sua motorizada. “Perdi minha moto-
rizada por ter carregado dois supostos 
clientes para a zona da Politécnica no 
bairro de Natikiri. Os gatunos me man-
daram parar para atender a chamada 
telefónica, e não sabia que se tratava de 
simulação. Quando parei eles desceram 
e começaram a me espancar. Um deles 
tirou faca e desferiu golpes na minha 
cabeça e decidi entregar a motorizada 
em troca da vida”, referiu.

Desesperados, os operadores acon-
selham aos outros moto taxistas a não 

aceitar levar clientes desconhecidos sob 
pena de cair no mesmo erro. Além dos 
desabafos dos transportadores, muníci-
pes abordados por NGANI dizem ser 
também vítimas de roubos das suas 
motorizadas quando estacionam para 
entrar nos estabelecimentos comerciais. 
Aqui, segundo relatam as nossas fon-
tes, os guardas das lojas são coniventes, 
porque tem denunciado as pistas dos 
clientes.

“Eu também fui vitima dos ladrões 
de motorizada quando pretendia com-
prar comida na loja. Logo que estacio-
nei, tranquei a mota. Mas ao regresso 
não encontrei e quando perguntei ao 
guarda, não me quis dizer quem terá 
levado a mota, dai nasceu a dúvida so-
bre a conivência destes homens com os 
larápios”, comentou Lopes de Amaral.

Na cidade de Nampula suspeita-se 
que a triste realidade que os operado-
res de táxi-mota enfrentam nos últimos 
dias, resulta da suposta reativação das 
células criminosas do cadastrado peri-
goso, C4 Pedro de Namicopo, que se 
faz às celas quase quinzenalmente em 
consequência de agressões e roubo aos 
operadores de táxi-mota. A quadrilha 
de C4 Pedro é composta maioritaria-
mente por mulheres que servem de elo 
forte para ludibriar os seus clientes. Na 
última apresentação de C4 Pedro nos 
meados do ano transacto, a polícia em 
Nampula recuperou das mãos deste 
criminoso diversos bens, com destaque 
para 15 motorizadas e inúmeros telefo-
nes que haviam sido roubados a cida-
dãos na via publica e em residências. 

AGOSTINHO MIGUEL

Reina terror e o pânico 
entre os praticantes de táxi-
moto na cidade de Nampula, 
por alegada existência de 
malfeitores que se fazem passar 
por clientes e depois agridem 
até à morte os operadores 
desta actividade. Na última 
semana de Janeiro, três moto-
taxistas foram espancados 
ate à morte por meliantes que 
depois roubaram as suas motas, 
na zona do Viera e Nicuta, 
bairro de Natikiri, arredores da 
cidade de Nampula.

Mototaxistas em Nampula

PRM detém ladrão reincidente na posse de 
roupa militar em Lichinga
Um cidadão de 24 anos de ida-

de acusado de roubo de roupa 
militar e outros bens perten-

centes a um dos membros da corporação 
afecto no VI Regimento da Policia de 
Fronteira nesta parcela do país, no bair-
ro de Namacula, encontra-se detido pela 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM) no Niassa, desde última terça-fei-
ra, na cidade de Lichinga.

O chefe do Departamento de Relações 
Públicas no Comando provincial da Polí-
cia da República de Moçambique (PRM) 
no Niassa, Alves Mate, falando aos jor-
nalistas na manhã de última quinta-feira 
(02/02), informou tratar-se de um cida-
dão reincidente porque tem várias passa-
gens pela Polícia acusado de furtos e a sua 
última incursão foi na semana passada no 
bairro de Namacula donde, na compa-
nhia de outros dois comparsas, por meio 

de arrombamento da porta principal de 
uma residência arrendada pelo membro 
da Polícia, introduziram-se no interior da 
casa e subtraíram uma quantidade consi-
derável de bens.

O chefe do Departamento de Relações 
Públicas na PRM no Niassa avançou que 
após a comunicação do lesado, a partir da 
1ª Esquadra, foi levado a cabo um traba-
lho intenso visto que se tratava de um uni-
forme policial que estava em mãos alheias, 
tendo sido conseguido neutralizar o cida-
dão e a recuperação dos bens extraviados 
por ele junto com os seus comparsas.

Mate referiu que estes indivíduos 
sempre que extraviam as roupas ou ins-
trumentos policiais a finalidade tem sido 
de usá-los para protagonizar actos crimi-
nais fazendo com que a população acabe 
confundindo e achando que são policias 
que perpetraram essas incursões. A fon-

te avançou ainda que tem mais dois in-
tegrantes a monte e há igualmente um 
trabalho intenso no sentido de encontrar 
os indivíduos, visto que é uma quadrilha 
perigosíssima e que tem várias passagens 
pela PRM. “Este é um exemplo concreto, 
conforme vós testemunhais. Felizmente, 
nós conseguimos recuperar esse unifor-
me. A detenção desse indivíduo foi on-
tem. Hoje mesmo estamos a levar a cabo 
outras diligênciaspara encontrar outros 
membros que estão a monte”, explicou 
Mate na manhã de última quinta-feira em 
Lichinga.

Entretanto, o suposto ladrão confes-
sou ter arrombado a porta, se introduzido 
no interior da casa e encontrou o colchão, 
uma cama e pasta, mas referiu que no mo-
mento em que ocorreu a acção achou que 
tudo o qur  estava em sua posse era apenas 
o colchão e não se apercebeu que era rou-

pa militar, porque, segundo ele, se encon-
trava ligeiramente em estado embriaguez. 
Aquando da entrevista aos jornalistas, o 
indiciado negou categoricamente estar há 
muitos anos a praticar a actividade de fur-
to e confessou que está arrependido, jus-
tificando que cometeu o mal por algum 
impulso de querer dinheiro. “Então, só 
carreguei porque foi em casa. Isso acon-
teceu em casa da minha mãe. O mesmo 
bloco tem muitas portas e uma das en-
tradas tem essa pessoa que estava a 
alugar. Então, das tantas, ele ausen-
tava e eu me introduzi e acabei tiran-
do aquela pasta para o meu quarto. 
Dali, quando eu tiro aquelas colchas 
não controlei que lá tinha outras coi-
sas, só depois de passarem dois dias 
quis lá observar o que tem lá”, con-
tou-nos ele.

PEDRO FABIÃO
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Ministério Público ordena paralisação das 
obras na Rua Mártires de Mueda

Nos finais do ano passado 
a edilidade concedeu a 
licença para a constru-

ção de lojas nos passeios da Rua 
Mártires de Mueda a um privado, 
facto que não agradou os muníci-
pes e mereceu intervenção do Mi-
nistério Público (MP). 

A Rua Mártires de Mueda, é 
uma via de acesso que liga a Ave-
nida Eduardo Mondlane e a zona 
mais conhecida pelo mercado dos 
Bombeiros passando por uma das 
sedes do partido Frelimo. Depois 
de muito tempo carecendo de inter-
venção, Paulo Vahanle e seu elenco, 
pavimentaram nos meados do ano 
passado, o que valeu muitos aplau-
sos dos utentes da via que tinham 
dificuldades para usá-la principal-

mente no tempo chuvoso. 
Contudo, os aplausos foram sol 

de pouca dura. No final de 2022, 
alguns meses após a inauguração, 
começaram a ser feitas obras nos 
passeios. Para além de obstruir a pas-
sagem dos peões, existem infraes-
truturas do Fundo de Investimento 
e Património do Abastecimento da 
Água (FIPAG) e da Electricidade 
de Moçambique (EDM), afectadas 
pelas obras. “Este é um problema 
para nós, porque com aquilo que 
está sendo feito, não teremos esco-
lha senão passar só na estrada di-
vidindo o espaço com as viaturas e 
isso não é bom. Gostaria de pedir a 
quem de direito para deixar o nosso 
passeio livre” disse um cidadão que 
preferiu o anonimato.

Para dar resposta às questões le-
vantadas, o Presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Nampula, 
Paulo Vahanle, assumiu numa co-
lectiva de imprensa, ter concedido 
o espaço para as actividades do co-
mércio, mas não certamente para a 
construção de lojas como segundo 
ele, se quer fazer parecer. Nas suas 
explicações, Vahanle diz que com a 
reabilitação da rua, existe uma fai-
xa de 5 metros, onde haviam muní-
cipes que exploravam com as licen-
ças dadas há muito tempo, e que 
depois de se requalificar, a área fi-

cou apetitosa para outros empreen-
dedores, por isso se concessionou a 
mais munícipes.

 “Portanto existe o espaço de 3 
metros mais o passeio de aproxi-
madamente dois metros. Não há 
inconveniência, a área está bem re-
qualificada e os técnicos já fizeram 
os seus estudos para o efeito” asse-
gurou Vahanle.

Aproveitamento político.
Na ocasião, o edil de Nampula 

garantiu que por detrás do assunto 
existe um aproveitamento político 
de pessoas que querem ver Nampu-
la sempre atrasada e sem melhores 
condições.  

“Não existe uma loja na rua 
como se quer fazer entender e se 
fez chegar ao Ministério Público. 
Os munícipes da cidade de Nam-
pula estão atentos a essas mano-
bras e inviabilizações que algumas 
instituições do Estado e privadas 
querem fazer. Por favor deixem-me 
trabalhar e desenvolver a cidade de 
Nampula” disse o edil.

Face a situação e porque no seu 
entender não existe legalidade no 
que o edil de Nampula fez, a Pro-
curadoria-Geral da República do 
distrito de Nampula, ordenou no 
passado dia 31 de Janeiro, a parali-
sação das obras que estão sendo er-
guidas. Lucinda da Fonseca, Procu-
radora-chefe distrital de Nampula, 
disse que a instituição de que é res-
ponsável pediu ao Conselho Muni-
cipal para que possa fornecer todo 
o processo administrativo referente 
a atribuição daquele espaço para a 
construção das lojas, num prazo de 
cinco dias, tendo a autarquia, pe-
dido a prorrogação de mais cinco 
dias e enviado na semana passada.

E porque o documento do mu-
nicípio não continha o parecer da 
EDM e do FIPAG, que têm suas 
infraestruturas afectadas no local, 
a solução foi ordenar a paralisação 
definitiva das obras. “Desse modo, 
no dia 31 de Janeiro, foi intimado o 
Conselho Municipal para notificar 
a titular daquela obra no sentido de 
ela parar efectivamente com todos 
os trabalhos. Retirar tudo que se en-
contra no local, uma vez que a atri-
buição do espaço para a edificação 
da empreitada não seguiu os trâmi-
tes legais” disse a procuradora.

ANTÓNIO CINTURA

A situação da concessão 
ilegal de espaços públicos aos 
privados para a construção 
de edifícios, na sua maioria 
lojas na rua mártires de 
Mueda, prossegue sendo uma 
mancha na governação de 
Paulo Vahanle no Município 
de Nampula e afecta pela 
negativa os munícipes que 
jurou servir, bem como coloca 
em causa a postura urbana da 
cidade.

Rua Mártires de Mueda

O dia em que a rua foi inaugurada
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OPINIÃO

3 de Fevereiro é a data em que 
celebramos o dia dos heróis em 
Moçambique e relembramos 

que já lá vão 54 anos que o país per-
deu Eduardo Mondlane, considerado 
o arquitecto da ideia de uma Unidade 
Nacional em Moçambique, cujo pro-
jecto, nos dias de hoje, demonstra es-
tar aquém de alcançar o que antes foi 
sonhado, levando-nos a cogitar que a 
planta da unidade foi com o seu arqui-
tecto e sendo por essa razão que todas 
as tentativas de garantir uma inclusão 
na diversidade e criar um projecto su-
pranacional denominado Moçambi-
que, saem frustradas.

Eduardo Mondlane, nasceu a 20 de 
Junho de 1920 em Manjacaze, província 
de Gaza, iniciou com os seus estudos 
aos 12 anos numa escola da igreja pres-
biteriana da missão suíça e concluiu 
o ensino secundário na África do Sul, 
onde chegou a iniciar os estudos uni-
versitários em Witwatersrand, mas sua 
continuidade foi posta em causa devido 
a dificuldade que teve em renovar o seu 
visto em virtude da ascensão do novo 
regime liderado pelo Partido Nacional 
em 1948, que institiuiu o Apartheid. 
Prosseguiu com o ensino universitá-
rio primeiro em Lisboa, onde fez a li-
cenciatura e em seguida nos Estados 
Unidos da América (EUA) onde fez 
o seu Mestrado e Doutoramento. Tra-
balhou como funcionário Sénior das 
Nações Unidas (ONU), uma organi-
zação que tem como objectivo garantir 
a paz e segurança internacional e na 
altura a questão da autodeterminação 
dos povos era essencial para a ONU, 
assim como foi professor de antropo-
logia na Universidade de Siracusa dos 
EUA. Mas foi em 1961 que se resignou 
das suas actividades profissionais nos 
EUA e decidiu retornar para se juntar 
à causa independentista. 

Já na Tanzânia, considerado o quar-
tel general dos Movimentos de Liberta-
ção da África Austral na época, o seu 
primeiro grande feito em prol de uma 
unidade nacional foi ter conseguido 
unir três principais movimento nacio-
nalistas moçambicanos que existiam 
na altura, a saber, MANU (Mozambi-
que African National Union), UDE-
NAMO (União Democrática Nacional 
de Moçambique) e a UNAMI (União 

Nacional Africana para Moçambique 
Independente) em uma Frente de Li-
bertação de Moçambique, amplamente 
conhecida por FRELIMO, sendo que em 
25 de junho de 1962 em sede do primei-
ro Congresso da FRELIMO, Eduardo 
Mondlane foi eleito como o presidente 
do movimento independentista e Uria 
Simango seu vice-presidente e sucessor 
natural, que tinham como uma grande 
missão, primeiro conduzir o processo 
da independência e em segundo lugar, 
garantir a inclusão na diversidade em 
Moçambique.

Mesmo a conduzir o processo da in-
dependência, ainda na governação de 
Mondlane, surge o debate das alas no 
seio do movimento, sendo que por um 
lado tivemos o grupo que tinha como 
objectivo a independência e defendia a 
manutenção da estrutura social e eco-
nómica vigente (capitalismo), por ou-
tro tivemos uma ala mais radical que 
olhava para a luta como uma revolução 
popular e buscava implantar um novo 
sistema social e económico, diferente 
do status quo, e o marxismo leninismo 
era o ideal. Embora Mondlane tenha 
sido reeleito no congresso de 1968, im-
porta destacar que a ala mais radical e 
contrária às suas ideias venceu no seio 
da FRELIMO. No ano seguinte, a 3 de 
Fevereiro de 1969, Mondlane recebeu 

no seu escritório, uma correspondên-
cia armadilhada com uma bomba, que 
mesmo com o sistema de segurança 
existente, caiu nas suas mãos e explo-
diu. Os autores do crime permanecem 
desconhecidos até, embora teorias e 
hipóteses apontem como suspeitos a 
todos que viam em Mondlane e o seu 
projecto de Unidade Nacional como 
uma ameaça aos seus interesses.

Com a sua morte, o seu sucessor na-
tural, Uria Simango, foi tirado do poder, 
inicialmente através de um triunvirato 
juntando a si, Marcelino dos Santos e 
Samora Machel, que em 1970 consa-
grou-se como o Presidente da Frelimo. 
Sob a sua liderança o país alcançou a 
independência e iniciou com uma sé-
rie de políticas que eram distantes dos 
ideais da Unidade Nacional de Eduar-
do Mondlane, como a implementação 
de um regime socialista e que tinha co-
mo objectivo matar a tribo para fazer 
nascer a nação, enquanto Mondlane 
era apologista do Federalismo, para 
garantir que as comunidades locais e 
diferentes grupos étnicos tivessem di-
reito à participação e voz no processo 
da construção do Estado.

Ainda no sistema socialista imposto 
em 1975, foram criados os (i) campos 
de reeducação, onde eram enviados os 
pobres, miseráveis e indivíduos com 

ideias contrárias às do governo na al-
tura, a destacar Uria Simango e Joa-
na Simeão, defensora do espaço cívi-
co e da boa governação, (ii) operação 
produção e a (iii) figura do xiconho-
ca – que representava tudo quanto era 
maléfico na sociedade e o oposto ao 
homem novo.

Contudo, na era multipartidária, de 
1992 até os dias de hoje a impressão 
que fica é a de que o homem novo foi 
vencido pelo homem velho, que é cor-
rupto, tribalista, candongueiro, promis-
cuo, bêbado, lesa-pátria, com agendas 
estranhas, intolerante, absolutista, to-
talitário e violador dos direitos huma-
nos. Não admira que hoje, passados 
54 anos da morte de Mondlane, ainda 
debatemos aspectos ligados ao tribalis-
mo, desigualdades sociais, pobreza e 
governação que são parte das causas do 
conflito em Cabo Delgado e o exemplo 
evidente de que o projecto da unidade 
nacional está aquém das expectativas.

Quanto ao ponto inicial de que se-
rá que enquanto arquitecto Mondlane 
terá levado consigo a planta da Unida-
de Nacional quando partiu, a respos-
ta é não, foi-se o homem, mas deixou 
connosco vários ensinamentos nos seus 
manuscritos, com destaque para a obra 
Lutar por Moçambique
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Herói Eduardo Mondlane: será que 
planta da Unidade Nacional explodiu 

com o seu arquitecto?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode

Eduardo Mondlane



Este artigo é daqueles que, 
embora divertido, como ha-
bitualmente ensaio, tem um 

sabor amargo, uma vez que, se pu-
desse escolher, gostaria de não o ter 
escrito. Seria um melhor prenúncio e 
presságio para todos nós, portugueses.

A razão é simples, o assunto em 
apreço é  demasiado caro e, de que 
maneira, tem saído diária e recorren-
temente do nosso bolso, e de forma 
completamente injustificada, já que a 
juntar à “bacoquice” das mordomias 
dos administradores desta Empresa 
que já delapidaram milhões em inu-
tilidades,  pairam no ar, agora, cada 
vez mais dúvidas quanto ao modo 
como esta Empresa é (di)gerida a um 
ritmo frenético e alucinante, fazen-
do-nos questionar, legitimamente, se 
a sua situação actual é uma contin-
gência e um fatalismo do mercado e 
das condições atípicas de restrições 
ao tráfego aéreo colocadas durante 
o tempo da pandemia, ou se estamos 
de facto perante  algo mais delibera-
do e premeditado que roça o dolo e 
a incúria, dada a total incapacidade 
de rentabilizar um activo que, à par-
tida, e tendo em conta os ordenados 
auferidos e o enorme potencial, so-
bretudo de localização, deveria estar 
numa situação bem diferente da que 
se encontra actualmente, não só ao 
nível da gestão operacional, mas, tam-
bém e sobretudo, da saúde financeira 
e económica.

No entanto, anos depois e alguns 
milhares de milhões injectados, em 
que já foi assumido por um dos seus 
directores que nunca os iremos ver, 
temos agora a notícia que não só a 
saúde financeira da Empresa merece 
especial cuidado, como foram voando 
indiscriminadamente a cada despedi-
da por parte dos seus administradores 
umas centenas de milhares de Euros 
para indemnizar não se sabe bem o 
quê, muito menos por qual motivo.

A comissão de inquérito e a audi-
ção bilíngue da actual CEO da compa-
nhia na Assembleia da República deu, 
a quem assistiu, pistas neste sentido, 
mostrando que o caso de Alexandra 
Reis era, na verdade, prática recorren-
te e não excepção naquela Empresa, 
deixando assim quem assistiu com-
pletamente atónito ao revelar conti-

nuamente que a Empresa foi pagando 
indemnizações, umas após outras, aos 
seus administradores cessantes e (de)
missionários, mesmo aqueles a que o 
Gabinete de Comunicação, nos seus 
comunicados, tinha por várias vezes 
negado essa realidade.

Sem querer entrar em grandes elu-
cubrações quanto ao modo como esta 
verdadeira sangria tem sucedido, ou 
o porquê da mesma, o facto é que, 
contas feitas até à data, o Governo 
Português, depois de uma atabalhoada 
renacionalização, injectou 1.200 Mi-
lhões de Euros em 2020, 360 Milhões 
em 2021, seguido de um novo pacote 
de 990 Milhões em 2022. Somado, dá 
2.550 Milhões de Euros para a “rees-
truturação” da Empresa. A este valor é 
preciso somar-se a “ajuda Covid-19”, 
com 462 Milhões de compensação a 
operações de tesouraria pelo primeiro 
semestre de 2020, mais 107 Milhões 
referentes ao segundo semestre. Para 
o primeiro semestre de 2021, a Co-
missão Europeia aprovou ainda outra 
injecção de 71,4 Milhões. Totalizando 
assim, a módica quantia de 3,2 Mil 
Milhões de Euros, pagos por todos 
os contribuintes, em menor ou maior 
grau consoante a sua capacidade de 
contribuição, sem que possam retirar 
qualquer retorno, senão aquele que só 
existe na cabeça dos governantes e da 
administração, que prosseguem a sua 
idílica e demagógica argumentação de 
vantagens competitivas, quando, na 
realidade, a Empresa da TAP se en-
contra a breve trecho praticamente a 
ser preparada para ser adquirida por 
abutres que já “salivam” pela ima-
gem de uma (em)presa demasiado ti-
tubeante e claudicante para se erguer 

da morte certa que paira sobre si.
O golpe de misericórdia, e o salto à 

jugular, será o próximo passo, perpe-
trado por predadores internacionais, 
que à data já se identificaram como 
potenciais interessados desta mori-
bunda, mas, ainda assim, “suculenta 
carcaça”, à espera de ser (ab)sorvida 
pelos mercados a preço da chuva.

E tudo isto depois de um Governo 
sem qualquer legitimidade, já que por 
um arranjinho circunstancial e uma 
quadratura do círculo “carrazeda” 
de polémica, último reduto para sal-
var a face depois de uma derrota nas 
urnas, ter vindo criticar as opções de 
privatização por parte do anterior Go-
verno de Passos Coelho e revertido 
levianamente a mesmíssima operação 
que agora se preparam para executar, 
esgrimindo a demagogia e a hipocrisia 
habitual que lhes são características 
e que todos conhecemos de ginjeira, 
pantominas e volte faces já bem co-
nhecidos a que este Governo já tão 
bem nos habituou.

Para rematar, percebe-se, assim, de 
tudo o que tem vindo a público nos 
últimos meses, que na TAP, para além 
da incompetência gritante de quem 
dirige e a incompreensibilidade das 
decisões e  de uma gestão tipificada 
e sobrevalorizada para os resultados 
apresentados, existe também uma na-
vegação à vista onde o capital fácil, 
angariado sem grande esforço, prove-
niente de contribuintes, mascara am-
plamente a falta de visão que grassa 
pela Empresa, sendo este usado de 
forma absurdamente leviana — para 
não lhe chamar outra coisa — em que 
muitos dos portugueses que pagam 
este regabofe constante (sem nunca 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

colocarem os pés num avião desta ope-
radora, dado os preços absurdamente 
altos praticados pela Companhia num 
Mercado que se quer concorrencial, 
competitivo e dinâmico) são chama-
dos a intervir continuamente, estan-
do toda a Empresa blindada quanto 
ao seu risco, se não o reputacional, 
que já não é tão pequeno assim, que 
de quando em vez é atacado com as 
notícias absurdas e insanas que vêm 
à berlinda nos noticiários.

Se neste contexto não são de facto 
os milhões de portugueses que temos 
no nosso país que viajam e usufruem 
nesta Companhia de Bandeira, pelo 
menos contentemo-nos em saber que 
os nossos milhões, fruto do nosso tra-
balho, estão constantemente a “voar” 
continuamente dos balanços e das ru-
bricas do activo desta Empresa, sobre-
tudo os que estão em caixa, para os 
bolsos de alguns paraquedistas que, de 
quando em vez, aterram nesta Com-
panhia, sabendo de antemão que a 
qualquer momento poderão fazer uso 
do seu paraquedas dourado sem que 
necessitem de grande zelo no exer-
cício das suas funções. Quanto aos 
aviões e restante activos — que deve-
riam preservar estese— são entregues 
continuamente ao piloto próximo da 
fila num processo contínuo, em que 
apenas “as moscas” vão mudando, 
sejam elas públicas ou privadas, como 
alguém um dia sumarizou de forma 
eloquente e brilhante. Prejuízos pú-
blicos, lucros privados, é este o capi-
talismo que advogam em Portugal e 
que urge mudar se quisermos parar 
de entregar o nosso valor e os nossos 
recursos mais endógenos a pessoas 
que não têm mãozinhas para os pi-
lotar.  Quanto à LAM, deixo a análi-
se aos meus Colegas Moçambicanos 
que estão com certeza mais dentro 
do assunto e que podem — e devem 
— aflorar, com seriedade, o que ver-
dadeiramente se está a passar com a 
Companhia Aérea de Moçambique 
e o que vai ser feito dela (e por ela) 
para que não venha a desaparecer de 
hoje para amanhã...

Enfim, estamos perante duas Com-
panhias Áreas da Aviação, outrora 
de prestígio, hoje à beira da desgraça 
irremediável e confrangedora.. 
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A TAP e a LAM continuam na 
«corda bamba»



A petrolífera francesa TotalE-
nergies encarregou um espe-
cialista em direitos humanos 
de avaliar a situação em Cabo 
Delgado para decidir se há 
condições para retomar o pro-
jecto de exploração de gás que 
estava a construir na região.

A decisão foi comunicada 
pelo diretor-executivo da 
TotalEnergies, Patrick Pou-

yanné, ao Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, após uma visita à região 
nesta sexta-feira. “Durante esta visita, 
Patrick Pouyanné disse ter confiado 
a Jean-Christophe Rufin”, médico, 
escritor e diplomata falante de por-
tuguês, reconhecido “especialista em 
acção humanitária e direitos huma-
nos”, uma missão independente para 
avaliar a situação humanitária na pro-
víncia de Cabo Delgado”, lê-se num 
comunicado.

A missão vai avaliar também “as 
acções tomadas pelo Mozambique 
LNG”, o consórcio liderado pela Total, 
e deverá propor “acções adicionais a 
serem implementadas, se necessário”. 
“O relatório desta missão será entregue 
no final de Fevereiro e as suas conclu-
sões serão partilhadas com todos os 
parceiros do Mozambique LNG, que 
decidirão se estão reunidas as condi-
ções para retomar as actividades do 
projecto”, refere-se na nota.

O perímetro industrial em constru-
ção em Palma para a liquefação de 
gás natural da bacia do Rovuma é o 
maior investimento privado em Áfri-
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ca, suspenso desde Março de 2021, 
após um ataque armado por insur-
gentes que aterrorizam a região há 
cinco anos.

“Desde 2021, a situação na provín-
cia de Cabo Delgado melhorou signi-
ficativamente, graças, em particular, 
ao apoio prestado pelos países afri-
canos que se comprometeram a res-
tabelecer a paz e a segurança”, disse 
Patrick Pouyanné.

O líder da TotalEnergies referiu 
que “o reinício das actividades exige 
o restabelecimento da segurança na 
região, a retoma dos serviços públicos 
e o regresso à vida normal das popula-
ções da região”. “A missão confiada a 
Jean-Christophe Rufin deverá permitir 
aos parceiros do Mozambique LNG 
avaliar se a situação actual permite o 
reinício das actividades no respeito 
pelos direitos humanos”, concluiu. 

Como médico, escritor e diplomata, 
o especialista escolhido já desempe-
nhou diversas funções. Em representa-
ção do Estado francês, Rufin foi adido 
cultural e de cooperação no Brasil no 
final dos anos 1980 e década de 90, 
país sobre o qual escreveu no romance 
“Rouge Brésil” (“Vermelho Brasil”), 
de 2001. No âmbito da acção huma-
nitária, como médico, esteve em mis-
sões desde 1977 à Nicarágua, Eritreia, 
Sudão e Filipinas, tendo sido vice-pre-
sidente da organização Médicos Sem 
Fronteiras (1991-92) e presidente da 
Acção Contra a Fome (2003-2006).

Restabelecimento da paz e recons-
trução em Cabo Delgado são prio-
ridades – Nyusi 

O Presidente moçambicano, Filipe 
Nyusi, disse que o restabelecimento 
da paz e a reconstrução dos edifícios 
públicos em áreas afectadas pelas in-
cursões rebeldes em Cabo Delgado são 
prioridades, apesar de ainda existirem 
“focos isolados” de ataques. “Apesar 
de existirem ainda focos isolados de 
ataques terroristas, há um grande es-
forço para o restabelecimento da segu-
rança nos locais afetados”, declarou 
o chefe de Estado moçambicano.

O Presidente falava durante as ce-
rimónias centrais das comemorações 
do Dia dos Heróis Nacionais, que se 
assinalou a 03 de Fevereiro. Segundo 
Filipe Nyusi, além de esforços para 
estabilização dos pontos afetados pela 
insurgência, as autoridades moçam-
bicanas desdobram-se para cumprir 
os calendários da reconstrução dos 
edifícios públicos devastados pelos 
rebeldes.

“Temos estado a reconstruir gra-

dualmente os edifícios de serviços e 
outras infraestruturas sócio-económi-
cas, como as de energia, água, saúde, 
comunicações e vias de acesso”, afir-
mou o chefe de Estado moçambica-
no. Embora classifique os resultados 
operacionais das forças governamen-
tais no terreno como positivos, Fili-
pe Nyusi reiterou que não se pode 
considerar que a ameaça terrorista 
foi extinta.

“Não estamos a dizer que o ter-
rorismo acabou”, frisou o Presidente 
moçambicano, destacando os esforços 
das forças governamentais que com-
batem os rebeldes no terreno. A pro-
víncia de Cabo Delgado enfrenta há 
cinco anos uma insurgência armada 
com alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma respos-
ta militar desde julho de 2021 com 
apoio do Ruanda e da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos junto aos 
projetos de gás, mas surgiram novas 
vagas de ataques a sul da região e na 
vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de des-
locados, de acordo com o Alto Co-
missariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o projeto de 
registo de conflitos ACLED.

O Estado moçambicano consagrou 
o dia 03 de Fevereiro como Dia dos 
Heróis em homenagem ao fundador da 
Frente de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), partido no poder, Eduar-
do Mondlane, assassinado nesta data 
em 1969, num atentado atribuído à 
antiga Polícia Internacional e de De-
fesa do Estado (PIDE), entidade do 
regime colonial português. 

TotalEnergies pede avaliação a especialista 
humanitário da situação de Cabo Delgado

TotalEnergies

MANGAVA DOS SANTOS
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ESTANTE 

Um livro que aconselhamos 
vivamente aos Leitores

A História Portuguesa, 
seja em território nacional 
seja nos domínios Ultra-
marinos, é feita de episó-
dios gloriosos que superam 
largamente os momentos 
de ignomínia. Mas, ainda 
assim, estes não estão 
ausentes. Por entre os 
momentos menos felizes 
que vivemos encontramos 
as Campanhas Militares em 
Moçambique durante a Pri-
meira Guerra Mundial.

Tendo sido um episódio 
histórico pouco dissecado, 
eis que nos surge agora “A 

Guerra que Portugal Quis Esque-
cer”, uma obra a colmatar em boa 
medida essa falha, cuja leitura acon-
selhamos vivamente.

Já sabíamos que a participação 
portuguesa no conflito de 1914-1918 
se deveu, parcialmente, à necessidade 
encontrada pelo Regime Republi-
cano de se legitimar face à Europa. 
Isso sucedeu, sobretudo, no tea-
tro de operações da Flandres. Mas 
em África essa realidade terá sido 
secundarizada face à necessidade 
efectiva de preservar as possessões 
coloniais. Se em Angola o conflito 
pouco durou, em consequência da 
derrota das tropas alemãs às mãos 
dos sul-africanos, em Moçambique 
os confrontos arrastaram-se durante 
um largo período de tempo no qual 
as derrotas se foram sucedendo.

E o que salta à vista, neste contexto, 
é a extraordinária incompetência das 
chefias militares, mais preocupadas 
com as boas graças dos políticos, 
mais preocupadas em fazer Política 
do que em cumprir as suas tarefas 
(as quais, muitas vezes, eram apenas 
realizáveis nas imaginações deliran-
tes dos Republicanos que em Lisboa 
ordenavam o impossível). 

Entre 1916 e 1918 a colónia 
portuguesa assistiu a um desfilar 

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO (Escreveu)
ALBINO MAHUMANA (Fotografou)

de decisões incompreensíveis, mar-
chas inúteis, desperdício de recursos, 
impreparação militar, desprezo pelos 
subordinados, indisciplina, actos de 
cobardia, aqui e além pontuados por 
alguns momentos de lucidez e de 
bravura, numa sucessão de episódios 
que foram consumindo milhares de 
soldados que, as mais das vezes, nem 
saberiam apontar Moçambique no 
mapa. Tudo isto sob a responsabili-
dade do Partido Democrático (apesar 
da União Sagrada), o que também 
contribuiu para a sua queda às mãos 
de Sidónio Pais.

No final, um número indetermi-
nado de mortos, na maioria vítimas 
da doença, muitos europeus, mas 
sobretudo africanos arrancados às 
suas terras e usados como carregado-
res verdadeiramente escravos, num 

dos episódios mais tristes da nossa 
presença em África. Perguntamo-nos 
como foi possível tamanha imprepa-
ração e desleixo, ao ponto de alguns 
episódios relatados tocarem “o domí-
nio do risível”, acto que não podemos 
deixar de registar e condenar veemente. 
Uma muito boa narrativa, fluida, entu-
siasmante, provavelmente reflexo da 
formação jornalística do Autor, mas 
que não desmerece a componente de 
investigação realizada. E, no final, 
um momento de redenção, na carta 
do tenente Manuel de Oliveira, um 
dos homens que vai Justificando a 
Humanidade. Só por ela vale a pena 
chegar ao fim da obra, cuja leitura os 
nossos Leitores não devem perder, 
sobretudo aqueles que se interessam 
pro acontecimentos Relevantes que 

a Moçambique disseram respeito.
 

Um Livro Imprescindível na sua Estante
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 CULTURA

Moçambicano Gimo Mendes apurado 
para leccionar música na Dinamarca

O músico, compositor e 
membro fundador de uma 
das prestigiadas bandas de 
renome em Moçambique, 
o grupo Eyuphuro, Gimo 
Mendes conquistou mais 
uma proeza no mundo da 
cultura, mas desta vez no 
reino da Dinamarca. O 
musico é um dos poucos 
artistas africanos a ingressar 
na Aarhus Music School, 
uma das mais antigas esco-
las de música da Europa.

Abdul Remane António 
Mendes de seu nome 
completo, natural da 

Ilha de Moçambique, na província 
de Nampula, no norte de Moçam-
bique, reside em Dinamarca há 
mais de três décadas, onde tem 
actuado em vários palcos locais 
e um pouco por toda europa e 
desenvolve projectos ligados à 
música tradicional. Mendes tem 
sido um elo de ligação diplomá-

tica cultural entre Moçambique 
e Dinamarca através da música.

Falando a nossa reportagem, 
Mendes contou que a sua contra-
tação para ingressar naquela que 
é considerada a primeira escola 
da música da Dinamarca, não foi 
uma tarefa fácil, pois a vaga foi 
concorrida por 38 artistas inter-
nacionais, mas apenas ele com 
outros três nomeadamente: da 
índia, Gana e  Iraque, consegui-
ram a apurar-se para as quatro 
vagas que a instituição pretendia 
preencher com novos instrutores 
internacionais da música.

Durante a nossa conversa ques-
tionamos sobre como se sentiu ao 
saber que foi um dos apurados,  
visivelmente emocionado, Gimo 
não escondeu a sua satisfação, 
mas disse não ter sido muito sur-
preendido, pois ele reconhece o 
seu potencial e deixou claro que  
para ser um músico renomado 
naquele país não é uma tarefa 
fácil, pois para além do talento, 
é preciso muita garra dedicação e 

sobretudo muito amor e sensibi-
lidade no coração. Questionado 
sobre a seu contributo na música 
moçambicana, Gimo diz ter um 
sonho de criar juntamente com 
outros artistas nacionais, aquilo 
que o artista chamaria de um cen-
tro de desenvolvimento da música, 
onde se exaltará uma verdadeira 
música, com espírito patriótico 
e com o intuito de se criar uma 
união entre a classe dos músicos. 
“Os músicos do meu país não são 
unidos.  Cada um vive à sua sorte 
e isso nada ajuda para o cresci-
mento da indústria musical e cul-
tural do país, os músicos devem 
ser unidos” lamentou.

Gimo Mendes segredou-nos 
ainda que já está a agravar o seu 
terceiro álbum a solo intitulado 
“caminhos” que abarca música de 
intervenção social, que será lan-
çado brevemente em Moçambique 
entre os meses de Junho e Julho. 
“Essa música vai ser um grande 
sucesso, vai arrebentar porque 
muitas pessoas vão puder enten-

der a mensagem e será cantada 
em português” prometeu. Mais 
adiante, o artista chamou atenção 
ao ministério da cultura a tomar 
em consideração os esforços dos 
moçambicanos que fazem de tudo 
para elevar o nome do país além-
-fronteiras. Gimo Mendes também 
se queixou de muita burocracia 
quando tenta enviar produtos para 
ajudar as pessoas carenciadas no 
país e pediu ao governou para que 
apoie a facilitar esses processos.

A Arhus Music School, des-
creve Gimo Mendes como um 
professor bastante inteligente e  
competente que já ganhou  para 
além de vários prémios, o prémio 
de melhor single da  música do 
mundo, na Dinamarca. A insti-
tuição é uma escola municipal de 
música localizada em Aarhus fun-
dada em 1932 como uma escola 
particular, mas em 1977 o muni-
cípio de Aarhus assumiu o con-
trolo e a administra como uma 
instituição não credenciada. 

Gimo Mendes

NANDO MABICA
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DESPORTO 

Moçambola 2023: Dez novos 
jogadores reforçam a equipa 
Ferroviário de Lichinga

Trata-se de Chuma, na posi-
ção de guarda-redes; dos 
médios Tolentino, Belson, 

Gervásio, Kamuliwa e Valdemiro; do 
lateral Artur; dos avançados Soares, 
Edson e Siaca; todos eles vindos do 
Ferroviário de Nacala, excepto Val-
demiro, Edson e Sica que vieram da 
Associação Black Bulls (ABB) de 
Maputo; do Matchedje de Mocuba 
e do Incomáti de Chinavane. 

Da espinha dorsal do clube no ano 
passado, mantiveram-se os guarda-re-
des Gildo e Dany; defesa Valter I; dos 
médios Adique, Gom, Zinho e Kuku; 
para além dos avançados Vivaldo, Djey, 
Rafique e Zacarias. Enquanto isso, os 
jogadores Djakama, Valter II, Mari-
coa, Elisio, Magaba, Pires, Andro e 
Joaquim não farão parte da equipa, 
pois integrarão outras colectividades 
cujos nomes não nos foram dados a 
conhecer.

O Vice-Presidente para Alta Compe-
tição no Clube Ferroviário de Lichinga, 
Cândido Castande, em entrevista exclu-
siva ao NGANI no final da manhã de 
última quarta-feira aquando da rea-
lização dos treinos, no segundo dia 
após o arranque dos preparativos para 
a presente época futebolística, reve-
lou que igualmente foram confiados 
outros timoneiros, nomeadamente, 
Artur Macassara, mais conhecido por 
Torito, Difassone Eduardo e Bento 
Mate para as posições de treinadores 
principal, adjunto e de guarda-redes, 
cada um, ocupando os lugares deixados 
por Antoninho Muchanga, Arnaldo 
Ouana e do Jaimito.

No mesmo dia, Castande avançou 

que a contratação de novos atletas ainda 
não chegou ao fim, pois há espaço 
para o mesmo processo, inclusive para 
os jogadores locais, estes últimos pela 
credibilidade dos mesmos aquando 
da segunda divisão, fase provincial 
do Niassa 2022, tendo encorajado a 
rapaziada para maior adesão ao clube 
para, se calhar poder almejar opor-
tunidades impares de fazer parte da 
nata do futebol moçambicano.

Segundo palavras de Castande, com 
estas manutenções, bem como com 
os reforços dos jogadores, pretende-
-se proporcionar uma manutenção 
assegurada visando ocupar os luga-
res cimeiros e manter a presença da 
turma na fina flor da modalidade rai-
nha no país, numa província sobeja-
mente conhecida como ostentadora 
de público fanático pelo desporto, 
com realce ao futebol onze, pois a 
confiança ainda se mantém.

“Temos esperança. A rapaziada 
que nós temos é muito jovem e acre-
ditamos que vai dar muita dinâmica 
para os nossos anseios. A expecta-
tiva é boa tendo em conta que foi 
potenciado o caudal ofensivo”, disse a 
fonte. No entanto, Castande sublinhou 
que nos dias que correm há algumas 
dificuldades no clube devido a falta 
de apoio financeiro ou doutros bens 
junto dos agentes económicos, com-
plicando sobremaneira os trabalhos de 
preparação. O treinador adjunto do 

Clube Ferroviário de Lichinga, Jifas-
sone Eduardo, disse ao NGANI que 
a equipa técnica espera trazer bons 
resultados durante o Moçambola 2023, 
pois a sua contratação visa cumprir 
com os objectivos da turma desportiva, 
em especial e, da província do Niassa, 
em geral, que passa pela manutenção 
tranquila no campeonato nacional de 
futebol, apesar de estar ciente de que 
não será uma tarefa fácil a avaliar pela 
limitação de equipas inclusas em que 
cada uma das 12 lutará para aquilo 
que puder.

O técnico realçou que a mudança 
de treinadores é um acto normal, num 
momento em que nas suas últimas 
épocas, ou seja, de 2021 à 2022, os 

anteriores garantiram a manutenção 
do clube donde, também para 2023, o 
desafio não foge a regra e pretende-se 
dar confiança nos actuais timoneiros.

Sobre a contratação de jogadores 
estrangeiros, o nosso entrevistado 
informou que dois deles oriundos do 
Malawi estavam a “tentar a sorte”, 
mas acabaram não ficando porque 
foram dispensados, mas salientou 
que o plantel ainda está aberto até 
ao dia 28 do mês em curso e a preo-
cupação é ganhar o entrosamento o 
mais rápido possível para execução 
de jogos amigáveis com adversários 
de alto nível para poder tirar ilações. 

Nesta senda, ele informou ainda 
que há previsão de realização de par-
tidas com equipas do Malawi ou das 
províncias vizinhas de Nampula, 
Cabo Delgado e Zambézia, podendo 
ser benéfico igualmente caso existir 
o torneiro dos clubes ferroviários, à 
semelhança da época anterior.

“Ciente das dificuldades, nós esta-
mos a montar uma equipa jovem, 
humilde e trabalhadora, de modo que 
o mais rápido possível consigamos 
alcançar aquilo que são os objecti-
vos e ansiedade da massa associativa, 
sabendo de antemão que é uma massa 
associativa exigente, ninguém gosta de 
perder”, disse. “Temos fé que com a 
união de todos (equipe técnica, joga-
dores, a direcção, sócios e adeptos) 
facilmente conseguiremos almejar e 
alcançar os objectivos”, encorajou o 
treinador adjunto das locomotivas da 
capital mais fresca do país.

Ferroviário de Lichinga já afina as máquinas para a niva época futebolística

Dez novos jogadores 
provenientes das diversas 
equipas nacionais vão 
reforçar o plantel do Clube 
Ferroviário de Lichinga, 
o único representante da 
província do Niassa na maior 
competição futebolística 
do país, conhecida por 
Moçambola, para a presente 
época 2023.

PEDRO FABIÃO

Jifassone Eduardo
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