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“O Parlamento moçambicano está 
habituado a obedecer, em vez de 
jogar o seu papel”, Severino Ngoenha em Lichinga
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Mais de 600 reféns resgatados, mas ataques 
continuam a intensificar em Cabo Delgado

“Desde Abril deste ano, as For-
ças de Segurança do Ruanda 
juntamente com as forças do 

Exército Moçambicano e da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) lançaram operações 
ofensivas para destruir bases terroris-
tas na floresta de Catupa, a nordeste 
do distrito de Macomia, na província 
de Cabo Delgado, nas quais resgata-
ram mais de 600 reféns”, lê-se num 
comunicado publicado pelas Forças 
de Defesa do Ruanda a 02 de Agosto. 

O comunicado publicado pelo 
exército ruandês acrescenta ainda que 
os grupos terroristas do Estado Islâmi-
co em Moçambique (IS-MOZ) “foram 
obrigados a fugir para as localidades 
de Nkoe e Nguida no mesmo distrito 
porque continuam a ser rastreados pe-
las forças conjuntas”. 

A base Catupa, descrita como o 
principal refúgio dos rebeldes em Ma-
comia, estava localizada numa mata 
densa do distrito e albergava insurgen-
tes que fugiram das operações milita-
res que culminaram com a recupera-
ção de Mocímboa da Praia, em Agosto 
do ano passado, segundo informações 
avançadas pelas Forças Armadas de 
Defesa e Segurança de Moçambique 
em 23 de Julho.

Durante a operação para a tomada 
da base Catupa, segundo as forças go-
vernamentais moçambicanas, dezenas 
de rebeldes foram abatidos, incluindo 
um líder do grupo, tendo também sido 
apreendido material bélico, em quan-
tidade não especificada, e computa-
dores, bem como rádios de comunica-
ção que eram usados pelos insurgentes 
para coordenar acções.

No entanto, as formações rebeldes 
continuam a ameaçar as aldeias e as 
principais estradas da província. 

A 01 de Agosto, terroristas ataca-
ram uma coluna de viaturas da zona 
de Oasse sem escolta das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) no troço 
entre Nova Zambézia e Vida Nova, re-
sultando na morte de um dos condu-
tores das viaturas. 

Nas sete semanas de 1º de Junho a 
21 de Julho, foram registados 90 ata-
ques, quase dois por dia. O número de 
deslocados que fugiram das suas casas 
como resultado da guerra chegou a 
946.508, um aumento de 161.944 des-
de Fevereiro. 

Destas, 83.983 pessoas fugiram 
de ataques nos distritos de Ancuabe 
e Chiure em Junho, quando a guerra 
se espalhou para o sul, levando a um 
agravamento da situação humanitá-
ria no sul de Cabo Delgado. Destes, 
segundo a OIM (Organização Inter-
nacional para as Migrações) 138.231 
conseguiram regressar a casa. 

A propaganda do Estado Islâmico 
em Moçambique insiste em dar uma 
dimensão religiosa ao conflito. Após o 
ataque de 26 de Julho à vila de Nan-
gade, os terroristas assumiram a res-
ponsabilidade, alegando que “decapi-
taram três cristãos”.

Novos ataques resultam da 
movimentação de rebeldes que 
fogem de Macomia

O ministro da Defesa, Cristóvão 
Chume, disse na últuma sexta-fei-
ra que os ataques a novos pontos no 
sul de Cabo Delgado são consequên-
cia da movimentação de rebeldes que 
fugiram da invasão à base Catupa, o 
principal refúgio rebelde no distrito de 
Macomia.

“O que está a acontecer em An-
cuabe, Meluco e alguns episódios em 
Chiure e Memba são a dinâmica das 
operações de grande vulto que estão 
a ocorrer na província de Cabo Del-
gado, particularmente com aquilo que 
era o processo para a tomada de base 
Catupa, o centro de gravidade dos ter-
roristas”, explicou à comunicação so-
cial Cristóvão Chume, momentos após 
uma reunião com a ministra da Defesa 
e do Serviço Cívico da Tanzânia, Ster-

gomena Lawrence Tax, em Maputo. 
Em causa estão novos ataques na faixa 
sul da província que começaram a ser 
registados no início de Junho, visando 
sobretudo pontos recônditos do distri-
to de Ancuabe e Meluco, tendo as in-
cursões provocado pânico também em 
alguns distritos próximos, nomeada-
mente Metuge, Mecúfi e Chiure.

Segundo o governante, as novas in-
cursões rebeldes nestes novos pontos 
são resultado do impacto da tomada 
das posições dos rebeldes na base Ca-
tupa, localizada numa mata densa do 
distrito de Macomia. “Uma vez que [a 

MANGAVA DOS SANTOS

O número de deslocados que fugiram de suas casas como resultado da guerra chegou a 946.508

base Catupa] foi tomada, é claro que 
vamos ver os terroristas a criarem pro-
blemas em algumas zonas de forma 
isolada. Mas a situação está mais está-
vel”, frisou Cristóvão Chume.

Palma foi alvo de um dos mais me-
diáticos ataques protagonizados pelos 
rebeldes que aterrorizam a província 
de Cabo Delgado desde 2017, quando 
em 24 de março de 2021 os insurgen-
tes invadiram a sede daquele distrito, 
tendo provocado dezenas de mortos e 
feridos, bem como a fuga de milhares 
de pessoas, e suspendendo o projecto 
milionário da TotalEnergies

A província de Cabo Delgado é rica 
em gás natural, mas aterrorizada des-
de 2017 por rebeldes armados, sendo 
alguns ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico. Há cerca 
de 800 mil deslocados internos devi-
do ao conflito, de acordo com a Orga-
nização Internacional das Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mortes, se-
gundo o projeto de registo de conflitos 
ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensi-
va das tropas governamentais com o 
apoio do Ruanda a que se juntou de-
pois a SADC permitiu recuperar zo-
nas onde havia presença de rebeldes, 
mas a fuga destes tem provocado no-
vos ataques noutros distritos usados 
como passagem ou refúgio. 

SOCIEDADE

Mais de 600 reféns foram 
libertados pelo contingente 
militar ruandês juntamente 
com os seus homólogos 
moçambicanos e as forças 
da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) na província 
de Cabo Delgado, norte de 
Moçambique.

Arranca em breve a quarta campanha 
de vacinação contra a pólio

Os Serviços Provinciais de Saúde em 
Nampula vão realizar, a partir de 11 de 
Agosto corrente, a quarta fase da cam-
panha de vacinação contra pólio, uma 
acção que se prevê abranger as crian-
ças da faixa etária entre zero aos cin-
co anos de idade. Tal como anunciou 
o Chefe do Departamento de Saúde 
Pública, Geraldino Avalinho, a pólio é 
uma doença causada por um vírus que 
afecta o sistema nervoso central onde 
como consequência, pode destruir al-
gumas células nervosas que comandam 
alguns membros ditando a uma flaci-
dez, daí que existe uma relação entre a 
poliomielite e paralisia infantil.

Segundo Avalinho, a província de 
Nampula está num processo de respos-
ta a um surto de pólio que foi notifi-
cado primariamente na região em um 
número que não especificou, e um caso 
no Malawi, sendo que através destes, o 
protocolo sanitário internacional suge-
riu para a realização de uma campanha 
de vacinação massiva como resposta a 
este surto para que se possa cortar aquilo 
que é a cadeia de transmissão do vírus. 

Como resposta, a Direcção Central de 
Saúde, desenhou um plano de vacina-
ção para o bloqueio da transmissão do 
vírus onde tinham sido programadas 4, 
mas, porque ao longo deste processo fo-
ram notificados mais casos, aumentou 
o número de rondas para 6, e até o pre-
ciso momento Nampula já avançou até 
a terceira ronda com intervalos de um 
mês entre uma e outra. O grupo alvo 
desta campanha, são todas as crianças 
com idades compreendidas entre 0 a 5 
anos, sendo que todas que tomaram a 
vacina nas fases anteriores são elegíveis 
para todas as fases que advêm pela fren-
te.

“Na última ronda de vacinação nós 
tínhamos como meta, vacinar 1384 mil 
crianças na província sendo que vaci-
namos 1564 mil, o que significa que ti-
vemos uma cobertura de cerca de 113 
por cento. Esta campanha de vacinação 
tem o objectivo de reforçar a imunidade 
destas crianças para que logo que man-
tiverem o contacto com este vírus, não 
possam desenvolver algum quadro clí-
nico”, disse Avalinho - 

ANTÓNIO CINTURA



Segundo a carta dos estudantes, 
para lograr os seus intentos, 
Issa Armando aproveita-se 

do facto de ser uma figura intocável, 
pois o irmão trabalha na Procuradoria 
Provincial de Inhambane e vezes sem 
conta ameaça as vitimas de morte em 
caso de denunciarem os escândalos. 
Consta que o acusado se envolveu 
sexualmente com cinco raparigas, 
tendo culminado com uma gravidez 
indesejada de uma estudante do 4º 
nível do Curso de Laboratório minis-
trado na instituição.

A rapariga deu parto, há quatro 
meses e o Director se recusa a assu-
mir o menor. As outras vítimas do 
acusado são finalistas dos cursos de 
secretariado, pesca e agricultura. 

Além do assédio sexual contra as 
educandas, o dirigente é acusado igual-
mente de extorquir vários alunos, para 
garantir vagas de estágios nas empresas 
com que a instituição tem relações de 
cooperativismo. “Os alunos são obriga-
dos a pagar milhares de meticais para 
ficarem em determinadas empresas 
onde existe maior probabilidade de 
serem contratados posteriormente”, 
lê-se na carta. 

Outro aspecto que preocupa os 

estudantes são os castigos injustos 
e muitas vezes desnecessários. “Os 
alunos estão sempre a ser punidos 
ou são obrigados a capinar ou abrir 
cabocos para as obras de construção 
que não param na escola e o Direc-
tor está de olhos porque foi ele que 
orientou para que os alunos fossem 
castigados”, refere a carta.

Os alunos, segundo a carta, tenta-
ram remeter o caso à direcção da esco-
la para se encontrar consensos sobre 
como ultrapassar a situação, mas foi 
em vão. A Escola Técnico Profissio-
nal Mártir Cipriano de Nacuxa, conta 
com 300 alunos de diferentes cursos 
e 80 formadores. 

A instituição é financiada pelo Insti-
tuto Camões, Cooperação Portuguesa, 
Cooperação Espanhola, Cooperação 
Norueguesa e o Banco Mundial. 

Alunas assediadas

NGANI contactou algumas rapa-
rigas assediadas e elas confirmaram 
os factos, tendo acrescentado que se 
envolveram sexualmente com o Direc-
tor para garantir espaço no mercado 
de trabalho. 

“Fui uma das vítimas. Mas, na 
altura da elaboração da carta por parte 
dos colegas, eu estava no estágio em 
Cuamba, na província de NiassaAté 
que fui solicitada pelo Serviço Nacional 
de Investigação Criminal no distrito 
(SERNIC), para prestar depoimentos 
sobre as práticas do Director”, contou 
uma antiga estudante da escola que 
não quis se identificar. “Agora o caso 
está nas mãos da justiça”, acrescentou. 

“Eu também fui solicitada pelo 
SERNIC e acabei revelando as atitudes 
maléficas do nosso dirigente. Enfim, 
pedir a quem de direito a inverter 
este cenário que amedronta as nossas 
mentes”, desabafou a outra vítima.

Director da Escola Mártir Cipriano de Nacuxa 
acusado de assédio sexual e corrupção

AGOSTINHO MIGUEL
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Através de uma carta denúncia 
na posse do NGANI, os alunos 
da Escola Técnico Profissional 
Mártir Cipriano de Nacuxa em 
Matibane, no distrito de Naca-
la, província de Nampula, 
queixam-se de assédio sexual e 
cobranças ilícitas, perpetrados 
pelo respectivo Director que 
responde pelo nome de Issa 
Armando, em troca de notas 
para passagem de classe.

 SERNIC em Nampula confirma 

Abordada por NGANI, a porta-voz 
do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal em Nampula, Enina Tseni-
ne, confirmou ter registado o caso e 
assegurou que neste momento decor-
rem trabalhos interrogatórios, que vão 
culminar com a responsibilização do 
acusado. “Ainda não tenho domínio do 
caso, mas já confirmei, neste momen-
to decorrem trabalhos para apurar a 
veracidade dos factos”, frisou

Uma semana após a recepção da 
carta, o NGANI tentou sem sucesso 
ouvir o Director da escola, mas ele não 
atende as chamadas. Enquanto isso, 
os estudantes prometem recorrer as 
instancias superiores caso o compor-
tamento do responsável máximo da 
escola prevalecer. 

Os alunos do Instituto Politécnico de Nacuxa, prometem recorrer a instâncias superiores caso o seu Director da continuar a com práticas de 
assédio sexual
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Cunhado viola sexualmente menor de 13 
anos desde 2019 em Nacarôa

A situação de violação sexual 
contra menores de idade está a 
ser cada vez mais crítica, uma 
vez que, em quase todas as 
semanas, são registados casos 
de abusos a esta faixa etária. 
Por exemplo, no último fim-de-
semana, a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) em 
Nampula, registou o caso 
de uma menor de 13 anos de 
idade que vinha sendo violada 
sexualmente desde 2019 pelo 
cunhado, que é professor e 
Director de uma das escolas no 
distrito de Nacarôa.

ANTÓNIO CINTURA

Segundo contou a vítima, o 
violador já a vinha conquistando 
antes, mas ela negava até que 

em 2019, enquanto a irmã estava na 
campanha eleitoral, ele aproveitou-se da 
ausência da esposa para poder violá-la. 
Devido ao choque que teve, a menina 
informou a irmã sobre o que aconteceu 
e esta simplesmente não levou à serio.

 “Na altura, uma sobrinha dele que 
vivia lá em casa, preferiu mudar de 
lá por causa desse comportamento 
dele e quando fiquei sozinha ele saía 
do quarto onde dorme com a mulher 
e vinha no meu dizendo que queria 
dormir comigo e eu respondia que não 
quero porque ainda sou pequena, não 
quero ficar grávida. Um dia disse que 
a minha irmã lhe pagava para ele fazer 
aquilo comigo e começou a me violar 
até hoje”, contou a vítima.

O tio da vitima que é a pessoa que 
levou o caso às autoridades, disse que 
o caso foi descoberto pela família no 
mês passado através de outra irmã da 
vitima que se deslocou à Nacarôa e a 
menina contou sobre a sua situação. 
A família reuniu e decidiu levar o 
caso à esquadra.  “Despois de tomar 

conhecimento fui ao encontro da 
sobrinha que é a esposa do violador 
para perguntar se sabia da situação e ala 
simplesmente se recusou, mas eu não 
fiquei satisfeito. Fiz uma investigação 
junto da vítima e o cunhado e cheguei 
a conclusão que isso aconteceu. Daí 
Levei o caso à esquadra”, disse o tio.

O indiciado nega os factos e diz que 
tudo não passa de uma manobra da 
família da mulher para o incriminar, pois, 
segundo ele, a miúda está sempre a trocar 
de depoimentos, o que significa que a 
mesma está sendo instrumentalizada. 
“Essa criança está a ser manipulada 
para me incriminar e impedir que eu 
me divorcie da minha esposa porque 
até terça-feira, o tio dela, por sinal, a 
pessoa que levou este caso às autoridades, 
discutiu com a minha esposa porque no 
primeiro interrogatório a menina, mas 
na sexta-feira no Comando Distrital da 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM) em Nacarôa a menina, deu outra 
versão”, disse o suspeito.

Menor servia como a segunda esposa
Segundo um breve relatório tornado 

público pela Chefe do Gabinete de 
Atendimento à Família, Menor Vítima 
de Violência no Comando Provincial 

da PRM em Nampula, Adelina Luís, 
pode ser que a menina estava a ser 
usada como a segunda esposa para 
auxiliar a irmã, uma vez que das 
análises e investigações feitas sobre o 
caso, a própria mana da vítima, que 
é a esposa do indiciado, encobria o 
assunto desde o início mesmo depois 
da menor reportar a situação. 

 “Eu creio que talvez ela não tinha 
como denunciar o caso, mas um dos 
membros da família que conhece este 
tipo de crime nos trouxe o caso e já foi 
instaurado o processo e encaminhado à 
procuradoria para mais investigações”, 
disse a Chefe do Gabinete.

Por outro lado, conta-se que a menor 
foi entregue ao violador pela família para 
gerar filhos e salvaguardar o casamento 
da irmã, uma vez que devido a sua 
condição de saúde, não poderá mais 
ser mãe. O indiciado disse que a esposa 
não pode ter filhos devido a um tumor 
maligno, que resultou na remoção do 
útero, tornando-a infértil. 

“Em 2021 fui obrigado pela família da 
minha esposa a assinar uma declaração 
de um casamento vitalício com a minha 
esposa porque ela passaria por uma 
cirurgia para a remoção do útero, então 
a família obrigou-me a declarar que não 
haveria de lhe deixar, uma vez que ela 
não me dará filhos”, contou o acusado. 
Eu disse não, não há motivos para fazer 
essa declaração e isso deixou a família 
revoltada comigo”, acrescentou.   

Fraca capacidade de denúncia preocupa 
Governo e ONG’s 

Para Adelina Luís, a violação de 
menores na província é uma situação 
crítica, uma vez que só no primeiro 
semestre do ano em curso foram 
notificados 128 casos desta natureza, 
com maior destaque para os distritos 
de Mogovolas, Ribàué e a cidade de 
Nampula.

Apesar de se registar uma redução 

A menor violada

quando comparado com o mesmo 
período de 2021 onde foram notificados 
150 casos, ainda há uma preocupação 
muito grande por parte das autoridades 
que lidam com os direitos das crianças.

“Esta é uma situação que nos leva a 
acreditar que na província, estão sendo 
usadas menores para actos sexuais, as 
pessoas sabem que é um crime e não 
denunciam, mas nós quando recebemos 
as denúncias tomamos medidas e 
encaminhamos os processos às instâncias 
competentes para a resolução”, suspeitou 
a dirigente.

Por sua vez, Olga Loforte, da 
Associação Moçambicana de Mulheres 
e Apoio a Rapariga (OPHENTA), uma 
Organização Não Governamental focada 
na prevenção e combate a todas formas 
de violência contra mulher de todas 
as idades, disse que numa situação de 
abuso sexual, as pessoas que sofrem, 
contraem danos não apenas físicos, 
mas também mentais e sociais porque 
elas estão impedidas de exercer a sua 
cidadania no espaço onde estão.

Para ela, uma menor de 10 anos 
não tem a capacidade de abordar uma 
situação de violência, porque quando 
acontece, o perpetrador muitas vezes 
ameaça a vítima, dai que todos somos 
chamados a lutar pelos direitos das 
crianças e protege-las contra esses males.

Segundo Loforte, a convenção 
Internacional dos Direitos Humanos, da 
qual Moçambique faz parte, fala sobre 
a necessidade de os Estados criarem 
mecanismos, legislação para proteger 
os direitos das crianças.

“Temos que trabalhar para apelar a 
sociedade para que cada um faça o seu 
papel de modo que casos como este, 
não sejam resolvidos a nível familiar”, 
disse Loforte para quem “ é nosso 
papel trabalhar para que possamos 
dizer chega a violência porque todos 
somos chamados a trabalhar a favor 
dos direitos humanos”.

O suspeito de ter violado a menor
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OPINIÃO

Celebrou-se a 6 de Agosto 
de 2022, a passagem dos 
seis (6) anos da assinatu-

ra dos acordos de paz definitiva de 
Maputo, que tinha como objectivo 
a cessação das hostilidades políticas 
e militares na zona centro do país, 
entre os membros da Resistência 
Nacional de Moçambique (RENA-
MO) e o Governo de Moçambique, 
liderado pela FRELIMO. Relacio-
nado com o fim da guerra no centro 
do país, iniciada em 2012, os acor-
dos de paz tinham como objectivo 
o cessar-fogo e inserir os antigos 
guerrilheiros da RENAMO no pro-
cesso de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR); 
por outro lado, promover uma paz 
definitiva através de um projecto de 
reconciliação nacional. É na segun-
da dimensão que vamos analisar os 
acordos de Maputo e identificar o 
que poderá ter ficado de fora.

A data celebrada a sábado úl-
timo, mereceu felicitação por par-
te do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres que feli-
citou as partes envolvidas assim co-
mo reafirmou o comprometimento 
da ONU em apoiar um futuro me-
lhor para a nação. Por outro lado, 
o Enviado Pessoal do Secretário-
-Geral da ONU para Moçambique 
e presidente do grupo de contacto, 
Mirko Manzoni, felicitou as partes 
por se manterem empenhadas no 
processo, reconhecendo o papel das 
lideranças envolvidos do Governo 
de Moçambique, Filipe Nyusi e da 
RENAMO, Ossufo Momade, men-
cionados como os promotores da 
paz e reconciliação através das suas 
acções.

Foi nos dados a conhecer que 
no decurso deste período, no âm-
bito do DDR, foram desmobiliza-
dos cerca de 3.558 ex-combaten-
tes (156 mulheres, 3402 homens), 
representando 68% do total e 12 
das 16 bases foram encerradas de 
forma permanente. E espera-se que 
até finais de 2022, o processo de de-

sarmamento e desmobilização seja 
concluído, com uma maior ênfase 
na reintegração e na reconciliação 
em 2023. A questão que se levanta 
é a seguinte: terminada essa abor-
dagem de reconciliação, teremos 
a paz definitiva no país? A nossa 
resposta é não, e em seguida fun-
damentamos.

Analisando a abordagem do 
presidente, segundo a qual, o en-
tendimento entre a RENAMO e o 
Governo liderado pela FRELIMO, 
visa trazer a paz definitiva ao país 
cujo os resultados positivos destes 
acontecimentos são evidentes, pois 
os seus termos estão a ser observa-
dos, o que traz esperança acrescida 
para o país.

A nossa visão de reconciliação 
nacional, opõe-se a visão expressa 
pelo Presidente da República, por-
que a reconciliação nacional não se 
resume num processo de integração 
entre os dois beligerantes do conflito 
(Renano e o Governo liderado pela 
Frelimo), mas sim num processo de 
integração nacional de todos mo-
çambicanos, através de uma abor-
dagem em que os moçambicanos 
migram de um passado separado 
(marcados por exclusões e priva-
ção relativa dos recursos do país) 
para um futuro compartilhado, por 
meio de uma política inclusiva e que 
privilegie a todos os segmentos da 
sociedade sem exclusões.

A reconciliação deve ser nacional 
e social, e só é feita nesta dimensão 
quando não se dos privilégios in-
dividualistas (Frelimo e Renamo), 
mas sim quando a ênfase esta no 
grupo, que são os moçambicanos, 
cuja maioria é apartidária e não se 
identifica com nenhum dos parti-
dos mencionados (tendo em con-
ta os membros desses partidos po-
líticos). Privilegiando a dimensão, 
seria possível que a sociedade es-
tivesse envolvida em um processo 
pelo qual se move de um passado 
dividido para um futuro compar-
tilhado.

Por outro lado, analisando para 
aquilo que têm sido as causas dos 
conflitos internos em Moçambique, 
seria interessante que se desse deve-
ria o privilégio a uma abordagem de 
combater a pobreza absoluta entre 
as famílias, como um instrumento 
de reconciliação nacional. A po-
breza em Moçambique, é um ele-
mento que atrasa o processo de de-
senvolvimento no país, para além 
de colocar muitas famílias em uma 
situação de “paz negativa” o que 
evidência a ausência de uma recon-
ciliação nacional. 

A pobreza é premente em socie-
dades com altos índices de desigual-
dades, exclusão, preconceito, ou se-
ja, de uma violência estrutural. E 
em Moçambique esses elementos 
são uma realidade presente, e não 
se pode promover a reconciliação 
nacional e a paz definitiva em um 
ambiente de violência estrutural, 
marcada pela pobreza e fome en-
tre as famílias, porque a reconcilia-
ção, para além da dimensão escrita 
(por meio de acordos) envolve uma 
distração material ou económica, 
é necessário que as famílias mo-
çambicanas também tenham uma 
dotação económica.

Historicamente, o governo da 
república de Moçambique, buscou 
combater a pobreza através de po-
líticas programáticas cuja sua im-
plementação não passou do papel. 
A primeira foi apelidada por Pla-
no Prospectivo Indicativo (PPI) que 
visava erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento do país em dez 
anos (1980-1990). O PPI não teve 
sucessos devido a combinação de 
vários factores tais como: a con-
juntura interna (o surgimento da 
guerra de desestabilização e mais 
tarde tornada guerra civil, efeitos 
das calamidades naturais que asso-
laram o país nessa altura, escassez 
de recursos humanos qualificados, 
financeiros) conjuntura internacio-
nal (guerra fria).

Em seguida, tivemos os Planos 

de Acção para Redução da Pobreza 
Absoluta (PARPA I e PARPA II), 
implementados dos anos, 2001 a 
2009, que resultou em fracasso, de-
vido a impossibilidade que o Estado 
moçambicano tem de implementar 
as suas políticas de forma efectiva 
e com o respectivo sucesso, e um 
dos responsáveis é a corrupção que 
capturou o Estado.

Voltando ao nosso tema em análi-
se, podemos concluir que o combate 
a corrupção e a pobreza absoluta, 
podem ser instrumentos eficazes para 
promover a reconciliação genuína 
entre os Moçambicanos e acabar 
com a exclusão e privação relativa 
dos recursos, é o dado que faltou 
nos recentes acordos entre o Go-
verno e a Renamo. Por outro lado, 
o modelo de reconciliação adopta-
do pela Frelimo e Renamo, deverá 
ser repensado e estar mais centra-
do nos moçambicanos, visto que o 
mesmo modelo fracassou, quer em 
1992 com a Assinatura dos Acor-
dos Gerais de Paz, em 2014 com 
os Acordos de Maputo, que não se 
difere com o recente de 2019, por-
que não está centralizado nos mo-
çambicanos e esta longe do espírito 
de paz definitiva.
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 Combate à Pobreza como um Instrumento de Reconciliação Nacional

Reflexões sobre os Acordos de Paz definitiva 
de Maputo entre o Governo e a Renamo?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos



 

Conheço dezena de Jornalis-
tas de diversas nacionali-
dades, ao serviço dos mais 

variados Órgãos de Comunicação 
Social Moçambicanos, Portugueses, 
Espanhóis,  Ingleses, Americanos e 
Irlandeses, de Directores Seniores, 
Vice-Presidentes e mesmo CEO´s 
das melhores Empresas do Mundo 
em muitas e variadas áreas, desde a 
Indústria Farmacêutica e Biotecno-
lógica à Alta Finança e Banca. Todo 
este talento moçambicano e lusitano 
impressionante — que importa referir 
sem falar de outras nacionalidades — 
é desperdiçado em Território Nacio-
nal, ou seja, em Moçambique e em 
Portugal. Quase todos trabalhamos 
no estrangeiro. Poucos dos moçam-
bicanos e de portugueses mais dedi-
cados ao seu trabalho e com mérito 
numa área profissional internacional 
se resignam a ganhar os baixos sa-
lários nacionais de qualquer destes 
dois países. Ainda por cima, a maior 
parte desse salário é confiscado em 
Impostos para “saciar ministros sem 
mérito e antimérito”, que os esban-
jam em amigos dos negócios inviá-
veis, com o maior dos despudores e 
leviandade, como é o caso do Partido 
da FRELIMO (em Moçambique) e 
do Partido Socialista (em Portugal).

Tais “camaradas” sem profissão, 
mas Ministros, gastam como se não 
houvesse amanhã. Assim, os moçam-
bicanos e os portugueses profissionais, 
com uma carreira que não se baseia 
em favores entre “camaradas”, mas 
em conhecimentos técnicos, fogem 
da devastação Económica Comunis-

ta (em relação a Moçambique)  e 
Socialista (em relação a Portugal). 
A incompetência tem altos custos, é 
um facto inquestionável. Cá, como 
Lá!!! 

Moçambique e Portugal estariam 
muito melhor se fossem Governados 
por estas elites globais estrangeira-
das, emigrada, com Mundo e Visão 
Estratégica Internacional, além de 
Capacidade de Execução para atin-
gir resultados de Topo Mundial. 

Infelizmente, os Moçambicanos e 
os Portugueses parecem estar conde-
nados a pôr sempre “a cruz eleitoral” 
em ministros corruptos comunistas e 
“boys” socialistas, sem profissão nem 
capacidade de Gestão ou obtenção 
de resultados de Topo, que rouba-
ram (no caso de Moçambique, mi-
lhares de milhões de Dólares USD), 
ou desbaratam milhares de milhões 
de Euros inexplicavelmente em Com-
panhias de Aviação como a TAP, 
que tem péssimo serviço ao cliente 
e cancela voos sem fim no Aeropor-
to da Portela, em Lisboa, num ciclo 
vicioso de prejuízo e pobreza para 
os contribuintes de Cá e de Lá...  

Os Moçambicanos e também os 
Portugueses carregam “a cruz” de 
toda esta incompetência na Gover-
nação Nacional, vendo os seus piores 
a (des)Governar e os seus melhores 
a emigrar. Moçambique e, sobretu-
do, Portugal, vive uma hemorragia 
de cérebros, talentos, sonhos, espe-
ranças e crianças. Tudo a sair para 
enriquecer o estrangeiro — tanto 
de cá, como de lá —, por exemplo 
dando dinheiro a ganhar à American 

Airlines e a tantos outros países e 
companhias estrangeiras. Na “cúpu-
la” de um Moçambique e sobretudo 
dum Portugal cada vez mais velho 
e decrépito, só ficam os ex-jovens 
da FRELIMO ou da RENAMO (e 
alguns em situação neutra), ou so-
cialistas de meia-idade a Governar, 
com tudo a piorar desde os Impostos 
à Inflação, passando pelo Desempre-
go, pela Saúde e pelo Ensino. Além 
de outros sectores, evidentemente.

Escrevo-vos a voar, no fim-de-
-semana, de Londres para Miami, 
na Flórida, na classe executiva da 
American Airlines, num voo que dura 
quase 10 horas. Ao meu redor várias 
hospedeiras, simpáticas e prestáveis, 
entendem a necessidade do excelente 
serviço ao Cliente para obter lucros e 
são muito diferentes da realidade na 
LAM ou na TAP. As nossas compa-
nhias de aviação quer Moçambicana, 
quer Portuguesa, não querem nem 
precisam de saber de bom serviço 
ao Passageiro/Cliente e Lucros, pois 
vivem exclusivamente do “Taco” dos 
Contribuintes Moçambicanos e Por-
tugueses, para lá desviado irrespon-
savelmente por alguns oportunistas 
rodeados de Ministros e Directores 
de Distrito e da Província, vindos 
do Curso mais fácil do Mundo — a 
Engenharia ou a Sociologia. Com 
gente desta por todo o lado, a Go-
vernação de Moçambique e de Por-
tugal não podia estar pior entregue. 
Com a agravante de que da “nossa 
parte“ a corrupção e a ladroagem 
continua impune e praticada quase 
diariamente pelos mais altos desig-

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

natários do País e os resultados estão 
longe da perfeição e não trazem ne-
nhuma tranqualidade e conforto Eco-
nómico ao Povo Moçambicano, a 
não ser Revolta e Tristeza. 

Para finalizar, resta acrescentar, a 
título de nota curiosa, o facto de que 
as Hospedeiras da American Airlines 
desdobram-se em esforços para se as-
segurarem de que tudo está perfeito 
e os Passageiros estão confortáveis 
durante o seu longo voo transatlânti-
co. Ao almoço trazem-nos camarões 
com paprica e ao jantar bife da vazia 
grelhado. Para acompanhar, trazem-
-nos, respectivamente, vinho branco 
do Vale do Loire, na França, e vinho 
tinto Cabernet do vale de Napa, na 
Califórnia. A sobremesa é uma mou-
sse de chocolate francesa, acompa-
nhada de café da Colômbia e vinho 
português, um cálice do porto LBV. 
Nos auriculares topo de gama em alta 
fidelidade, sem qualquer interferên-
cia do motor de avião, os Passageiros 
alternam entre excelentes clássicos 
rock feitos alguns anos antes de eu 
ter nascido, como alguns temas de 
Glen Campbell ou Paul Anka, e já 
durante a minha adolescência, como 
os Credence Clearwater Revival, até 
aos mais recentes hinos pop de Matt 
Beringer, vocalista dos “The Natio-
nal” ou da voz excepcional de Lio-
nel Richie que tanto aprecio.

Enfim hoje ficamos por aqui, por-
que somos de opinião que nada vai 
mudar tão depressa como desejaría-
mos, quer por Cá, como Lá...  E Boa 
Semana para os nossos Leitores.  
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Nós por cá, eles por lá... à Fartazana!

      Muhamad Yassin

Pontos
A corrupção, a pobre-

za, as doenças e a 
guerra tem sido mar-

cas que não se separam tanto 
do nosso continente, sem deixar 
de mencionar o sistema pouco 
claro das nossas democracias.  
As nossas participações poli-
ticas estão por vezes condicio-
nadas a nossa vontade de ver 

mudanças nestes grandes pro-
blemas acima mencionados e 
geralmente no desejo de ver 
essa mudança agora. Mas isso 
não é o que encontramos como 
resposta. 

Geralmente não debatemos a 
qualidade do voto e nem a qua-
lidade participativa nesses pro-
cessos que sendo democráticos 

carregam também uma dose de 
anti- democracia para poderem 
se manter. O valor das eleições 
não é conhecido por todos e o 
poder do voto é vago. Quantos 
votam sabendo o significado 
real do voto?

Parece ser fácil entender o 
modelo usado para comba-
ter estes males no nosso país, 

mas o difícil é ver os resultados 
desse combate.  Por outro lado, 
há a necessidade de se trabalhar 
muito e fazer o povo perceber o 
valor real do voto, fazer enten-
der ao povo que esse voto que 
parece ser um simples risco e 
dobrar de um papel na verdade 
decide muito da nossa vida.

Volto já ....



LoCAL disponibiliza 57 milhões de meticais ao 
Estado para adaptação às mudanças climáticas

PEDRO FABIÃO

Falando aos jornalistas na vila-se-
de de Mandimba, no decurso de 
um encontro de priorização de 

projectos para o presente ano, o Gestor 
do Programa LoCAL, Rosário Matavele 
disse que numa primeira fase as acções 
contemplam o seguimento do processo já 
iniciado em Junho último no quadro da 
avaliação anual de desempenho.

Matavele disse ainda que todos os distri-
tos da província de Niassa já seleccionados 
responderam positivamente e comprovaram 
possuir condições mínimas para o acesso 
ao financiamento e já foram divulgados os 
limites orçamentais para o exercício bienal 
2022-2023 e, agora, está-se no processo de 
identificação e priorização de projectos 
para o efeito.

Segundo Matavele, neste contexto, mais 
de 20 milhões de meticais cada estão pre-
vistos para os distritos de Lichinga e Lago. 
Mandimba contará com 16 milhões, que 
serão canalizados ao Sistema de Gestão de 
Finanças Públicas (SISTAFE) e alocados 
para projectos de construção de diversas 
infra-estruturas públicas de pequena dimen-
são que ajudem a minorar o sofrimento 
das comunidades face as mudanças climá-
ticas nos distritos seleccionados a partir 
da variável de tamanho de território e do 
número da população.

As actividades do Programa LoCAL, 
cuja identificação e a priorização dos pro-
jectos dependem da escolha das próprias 
comunidades através de Conselhos Con-
sultivos com representação de todas as 
comunidades do distrito, são executadas 
pelos Governos distritais com o seu devido 
apoio de aumento das capacidades.

A fonte avançou ainda que está em 
perspectivas a continuidade de aumento 
das capacidades de execução das suas ac-
tividades no seio do Governo para que se 
assimilem, cada vez mais e com a devida 
atenção, as questões relacionadas às mu-
danças climáticas que fustigam o mundo 
em geral.

“Esperamos melhorar e aumentar a 
resiliência das comunidades. Aumentar 
a capacidade dos distritos de prover os 
serviços e garantir que as infra-estruturas 
construídas sejam capazes de resistir aos 
choques, portanto, os eventos climáticos”, 
salientou Matavele.

Para além de Niassa, ao nível do terri-
tório nacional, o Programa LoCAL cobre 
cerca de 30 distritos e dois municípios, em 
cinco províncias, nomeadamente, Gaza, 
Inhambane, Zambézia e Nampula, cujos 
critérios de selecção são aleatórios, mas 
fundamentalmente dependem dos locais 
com maior incidência de eventos climá-
ticos com efeitos cada vez mais críticos 
ou severos.

Mandimba prioriza unidades sanitárias 
Ainda no decurso do encontro de prio-

rização de projectos para o presente ano 
havido semana passada em Mandimba, 
o administrador distrital, Braimo Mahie, 
disse que para a sua área de jurisdição, a 
partir de um exercício conjunto de selecção 
e apuramento de projectos em Sessões de 
Conselho Coordenado local, tem já traça-
dos quatro prioridades para implementar 
durante o tempo em alusão.

Trata-se, em primeiro plano, da cons-
trução de uma maternidade na zona do 
Marco 18, na localidade de Meluluca, 
justificado pela distância do local des-
te em relação à sede do povoado e que, 
paradoxalmente, possui cerca de 7 mil 
habitantes, um número considerado como 
sendo elevado. 

A segunda prioridade é complementar 
a maternidade com uma incineradora para 
tratamento dos resíduos sólidos que de lá 
saem e, também, uma casa-mãe espera 
para as mulheres em estado de gravidez 
e prestes a dar parto. A partir do primei-
ro apoio dado pela LoCAL em Outubro 
do ano passado construiu-se o Centro de 
Saúde de Musserepa, localidade de Mis-
sissi, no Posto Administrativo de Mitande, 
cujas obras estão já na sua fase final para 
posterior entrega.

Em terceiro lugar, está a requalificação 

do Centro de Saúde e de uma maternida-
de em Lussiete, no Posto Administrativo 
com o mesmo nome, por estes dois es-
tabelecimentos estarem desajustados às 
capacidades actuais, tomando em conta 
o crescimento populacional.

A quarta e última é apetrechar o Cen-
tro de Saúde da zona de Luelele, com um 
posto de travessia para Malawi que assiste 
cidadãos locais e daquele país vizinho. O 
administrador do distrito de Mandimba 
frisou que existem outras prioridades, mas 
as acima destacadas figuram no topo da 
lista e com esses quatro projectos espe-
ram-se mudanças positivas no distrito. 

“Nós fizemos um levantamento de 
acordo com o nosso Plano Económico e 
Social que sai do Conselho Coordenador 
e é de onde tiramos esses projectos todos. 
Tivemos que reduzir de 20 para 12. Mesmo 
assim, reduzimos para quatro e não sabe-
mos se vamos cumprir. Mas, na medida 

do possível, a promessa do parceiro é que 
não vieram para sair amanhã. Vamos co-
meçar da base até onde podermos”, disse 
o administrador de Mandimba.

Manuel Muita, líder comunitário do 
Povoado de Muita, disse que os projec-
tos seleccionados saem todos a partir dos 
Conselhos Consultivos de base e reconhe-
ce que os mesmos ajudarão grandemente 
as comunidades que sofrem com a falta 
de infra-estruturas sanitárias e de outros 
tipos.

“Sabemos que para encontrar um Cen-
tro de Saúde, as pessoas andam grandes 
distâncias. Mulheres dão parto no meio 
da estrada, sem chegar a unidade sanitária 
por causa das distâncias”, disse o líder 
tradicional

Visivelmente satisfeita, Otília José, che-
fe da localidade de Luelele, qualificou o 
Programa LoCAL como uma mais-valia 
que tanto merece o devido aproveitamento 
para o bem-estar social. 

O Programa LoCAL, um 
Mecanismo Global de 
Mobilização de Fundos para 
a Resiliência Climática, tem 
disponíveis para o Estado, 
cerca de 57 milhões de meticais 
para actividades de adaptação 
às mudanças climáticas 
na província de Niassa, 
precisamente nos distritos de 
Lago, Lichinga e Mandimba, 
para o ano fiscal 2022 a 2023.

ECONOMIA
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Edilidade de Mandimba entrega novo 
pavilhão de venda de peixe

O Conselho Municipal da Vi-
la de Mandimba (CMVM), 
distrito com o mesmo nome, 

sul da província de Niassa, procedeu 
na manhã de última sexta-feira, a en-
trega aos comerciantes locais de um 
novo pavilhão para venda ou compra 
de peixe fresco no mercado localizado 
no bairro Ngame. A obra custou mais 
de 800 mil meticais.

A chefe da IIa localidade urbana 
Armando Emílio Guebuza, Bibiana Da-
vid, agradeceu o gesto da autoridade 
municipal na construção do pavilhão 
porque os vendedores do produto sempre 
sofriam vendendo em lugares abertos 
com moscas colocando-se em risco a 
saúde humana.

O presidente da Assembleia Municipal 
da Vila de Mandimba, Gerlindo Taibo, 

disse estar satisfeito porque, dentro do 
seu programa, o executivo do CMVM, 
achou a necessidade da construção do 
pavilhão que inicialmente estava pre-
visto para ser uma única infra-estrutura 
daquele tipo, para venda em comum 
de diversos produtos alimentares, in-
cluindo a carne bovina e o peixe fresco.

“Porque o Executivo viu que peixe 
fresco não se pode juntar com carne, 
então, achou a necessidade de construir 
este pavilhão. Este pensamento é de 
louvor. Os nossos vendedores vão ter 
que aplicar as suas actividades vendendo 
peixe em boas condições. Também, os 
compradores tinham receio e perdiam 
vontade de comprar o peixe”, esclareceu.

O edil do Conselho Municipal da 
Vila de Mandimba, João Stande, infor-
mou que o empreendimento é resultado 

do pagamento de impostos que cada 
munícipe faz visando garantir boas 
condições de âmbito comercial e pediu 
a sua conservação para uso em longo 
tempo. “O impacto desta obra é para os 
comerciantes, muito mais para aqueles 
que vendem peixe fresco não venderem 
ao relento ou no chão. O Município 
de Mandimba não precisa disso. Por 
isso, construímos esta casa. O que vou 
pedir-vos é a sua conservação”, realçou 
Stande.

Zacarias Jemusse, vendedor de peixe, 
mostrou-se contente pelo acto porque 
no passado o seu negócio era feito ao 
relento diferentemente de hoje. “Na 
verdade, vamos conservar a casa com 
a ajuda deles pois precisamos também 
de água e outros materiais para con-
servarmos a casa”, disse o vendedor.

PEDRO FABIÃO

Gestor do Programa LoCAL



PEDRO FABIÃO

Entre vários aspectos da vida 
social e politica do país, 
Ngoenha debruçou-se sobre 

a nova Tabela Salarial Única (TSU) 
saída do Ministério da Economia e 
Finanças (MEF), encaminhada para 
o da Administração Estatal e Função 
Pública (MAEFP) e, por fim, enviada 
ao parlamento, para sua aprovação, 
tendo depois ficado “encalhada”. 

 “Um dos membros do parlamento, 
que não vou dizer quem é, por causa 
de TSU, disse-me que não fomos nós 
no parlamento que fizemos isso. Foi 
o Governo. Foram entre eles. Se tives-
sem perguntado a nós teríamos como 
fazer”, disse o académico. “Vocês vêm, 
ela passou porque o parlamento está 
habituado a obedecer, mas não é sua 
função obedecer. Ela (Assembleia da 

República) tem que fiscalizar, vigiar 
e jogar o seu próprio papel, sem se 
importar no partido que trouxe o ins-
trumento”, acrescentou o académico.

Mais adiante o Prof. Dr. Severino 
Ngoenha falou sobre o papel da opo-
sição, tendo dito que Moçambique é 
um país sem uma verdadeira oposição 
e que a função dos partidos políticos 
tem sido desempenhada pela Sociedade 
Civil (SC) que ao nível nacional contri-
buem bastante, chamando atenção ao 
Estado e o partido no poder sobre as 
suas responsabilidades em relação às 
populações, pois a oposição não tem 
sabido jogar a sua tarefa primordial.

Como causas para a situação, o aca-
démico apontou a incapacidade, falta 
de estruturação ou incompetência dos 

partidos políticos. “A verdadeira oposi-
ção em Moçambique chama-se Socie-
dade Civil. É ela que, muitas vezes, 
vem chamar o Estado e o partido no 
poder sobre as suas responsabilida-
des. Esperar que a Renamo e o MDM 
façam, ficaremos muito tempo”, disse 
Ngoenha. 

Anomalias da sociedade civil 
Segundo o académico, a Sociedade 

Civil começou a crescer nos últimos 
34 anos ocupando espaços importan-
tes e estando ao lado dos fracos e dos 
pobres em nome dos Direitos Huma-
nos que eram muitas vezes atropelados 
pelas instituições e pelo Estado. Para 
o caso concreto de Moçambique, o 
académico mencionou como exem-

“O Parlamento moçambicano está habituado a 
obedecer, em vez de jogar o seu papel”

plo o caso em que a SC denunciou o 
que acontecia com as populações em 
Montepuez e casos em que a SC luta 
contra as empresas que tentam confis-
car terras da população sem obedecer 
as leis. 

Apesar dos elogios ao papel da SC, 
Severino Ngoenha também criticou o 
contexto que tais organizações operam, 
dizendo que é uma anomalia, pois num 
país democrático a SC não devia existir 
e a sua existência é justificável porque 
a divisão de poderes não acontece de 
facto, de maneira isenta, com as pró-
prias prerrogativas e funções.

Depois da Democracia tripartidária 
(povo e o representante do povo está, no 
meio, um Partido), referiu o estudioso, 
nasceram dois poderes, nomeadamente, 
a Sociedade Civil, em primeiro; e os 
Médias, em segundo. Mas, no seu enten-
der, as organizações da sociedade civil 
não foram os mais importantes do que 
os meios de comunicação (Jornais, a 
Rádio e a Televisão) que, globalmente, 
são chamados de “quarto poder”, a 
parir do Século XX. 

“Vocês olham o que acontece em 
Moçambique. A STV passa a vida a 
dizer que aí a estrada caiu, houve um 
acidente e o Governo corre atrás para 
ir tentar reparar lá onde caiu. Mas esta 
função não é dos Médias. Devia ser a 
tarefa dos poderes eleitos”, considerou 
Ngoenha.
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O conceituado académico, 
Prof. Dr. Severino Ngoenha 
que na última terça-feira orien-
tou em Lichinga uma confe-
rência sobre a “O Papel da 
Sociedade Civil em Moçambi-
que”, disse que o Parlamento 
moçambicano está habituado 
a obedecer ordens, em vez de 
jogar o seu papel de fiscaliza-
ção, vigilância e do equilíbrio 
social para o bem do povo.

Parlamentares “embaraçam” Governo de Nampula 
pela não conclusão das obras do HCN
JÚLIO PAULINO

Severino Ngoenha

A Comissão do Plano e Orça-
mento (CPO) da Assembleia 
da República (AR) está a aper-

tar o cerco ao Governo da província de 
Nampula pela não conclusão, até então, 
das obras do Hospital Central de Nampula 
(HCN) iniciadas em 2017 cuja entrega 
estava prevista para Maio de 2019.

Em causa está a falta de fundos para 
a continuidade da infra-estrutura locali-
zada na zona periférica de Natiquiri, arre-
dores da cidade de Nampula, associada 
a gestão danosa da empresa contratada 
para o efeito. Inconformada com a reali-
dade, a Comissão do Plano e Orçamento 
(CPO) da Assembleia da República (AR), 
durante o seu périplo pela província de 
Nampula desde semana passada, mos-
trou a sua inquietação e entende que o 
Governo pretende fazer arrastamento da 
reactivação do decurso das obras fora do 
planificado com vista a obter ganhos de 

carácter político. Além de assistir doentes 
transferidos das unidades sanitárias dos 
distritos desta província, Hospital Central 
de Nampula, atende igualmente pacien-
tes provenientes das províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e parte da Zambézia, esta 
última da região centro do país.

Enquanto as obras do hospital prosse-
guem, o estabelecimento está a conhecer 
um sério congestionamento de utentes 
porque a capacidade instalada é menor. 
Depois da sua reabilitação, espera-se que 
o cenário mude.

Contas actuais indicam que actual-
mente o HCN tem cerca de 550 camas, 
sendo 226 na pediatria e 91 nos Serviços 
de Ginecologia número aquém do defi-
nido nos padrões de cada um dos hospi-
tais centrais aprovados pelo Ministério de 
Saúde (MISAU) em 2021 que estipula a 
meta de 700 a 1200 assentos, facto que faz 
com que, na maioria das suas enfermarias, 
uma cama seja compartilhada por dois 
doentes, para além de que outros pacientes 
são forçados a estender as camas fora do 

local normal, ou seja, no soalho ao longo 
dos corredores.

NGANI sabe que o projecto inicialmente 
estava orçado em mais de 14.359 mil 84 
dólares americanos, num financiamento 
do Banco Árabe para o Desenvolvimento 
(BADEA), com 15 por cento de compar-
ticipação Governo moçambicano. 

Entretanto, até a paralisação das obras, 
o Governo pagou 60 por cento do valor 
exigido pela CETA, empresa responsá-
vel na construção e que abandonou numa 
execução física das infra-estruturas em 52 
por cento. Antes da paralisação total, o 
projecto foi registando sucessivas greves 
dos trabalhadores, em reivindicação de 
salários em atraso e de outros benefícios, 
facto que terá condicionado o curso das 
obras. 

Até a última reprogramação, estavam 
em causa para a sua conclusão cerca de oito 
milhões de dólares, contra os cerca de 12 
a 20 milhões apresentados pelas empresas 
concorrentes. Últimos dados avançados 
pelo Ministro de Saúde, indicam que o 

empreiteiro já se encontrava no terreno 
e a conclusão das obras poderão levar 
cerca de um ano.

Dirigindo-se aos representantes das 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) na 
semana passada em Nampula, a Comissão 
do Plano e Orçamento da AR, chefiada 
por António Niquisse, assegurou que há 
disponibilidade de fundos para o reinício 
das obras e, ao que tudo indica, as mes-
mas poderão arrancar ainda este ano e 
reactivação estará sob alçada de uma nova 
empresa de construção não mencionada 
na ocasião, seleccionada através de um 
Concurso Público, em substituição da 
CETA, alegadamente por não ter demons-
trado a respectiva capacidade. Sem, no 
entanto, avançar o valor mobilizado para 
esta última fase do projecto, anunciou-se 
que o processo se encontra no Tribunal 
Administrativo para os devidos vistos e 
outros procedimentos burocráticos dai 
inerentes. 



longo dos últimos três anos, acrescentou.
As Nações Unidas continuam 

empenhadas na construção de um futuro 
de paz e prosperidade para todos os 
moçambicanos, finalizou. Por seu turno, 
o secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, escreveu na sua conta 
Twitter que espera que o governo e a 
Renamo continuem a envidar esforço 
para pacificar o país. 

“Recomendo o contínuo diálogo entre 
o Governo de Moçambique e a Renamo 

“Passados três anos desde a 
assinatura do Acordo de Maputo, 
a implementação do mesmo 

continua a revelar resultados positivos”, 
lê-se no comunicado publicado a propósito 
da efeméride, no dia 06 de Agosto. Até 
à data, foram desmobilizados 3.558 
ex-combatentes (156 mulheres, 3402 
homens), representando 68% do total 
e 12 das 16 bases foram encerradas de 
forma permanente.

“Felicitamos as partes por se manterem 
empenhadas no processo, reconhecendo, 
de modo particular, a liderança dos dois 
dirigentes, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo 
Momade, que continuam a promover a 
paz e a reconciliação através das suas 
acções”, acrescentou o texto. 

Espera-se que, até finais de 2022, 
o processo de desarmamento e 
desmobilização seja concluído, com 
uma maior ênfase na reintegração e 
na reconciliação em 2023. O progresso 
nestas áreas será fundamental para a 
consolidação da paz e exigirá esforços 
colectivos de todos os intervenientes na 
sociedade. 

“Todos nós beneficiamos da paz, 
pelo que todos temos um papel a 
desempenhar”, acrescentou o texto 
assinado por Mirko Manzoni. Ao longo 
dos últimos anos, Moçambique tem estado 
na liderança da promoção de soluções 
africanas para os problemas africanos.  
O presidente do Grupo de Contacto 
entende que esta abordagem orientou 
na implementação Acordo de Maputo, e 
mais recentemente, na resposta do país 
às questões de segurança no norte de 
Moçambique. 

“Face a estes sucessos, em Junho deste 
ano, Moçambique foi eleito, pela primeira 
vez, como membro não permanente do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas para um mandato de dois anos 
com início em 2023; tendo recebido o 
apoio unânime dos outros Estados-
Membros. Moçambique tem, agora, uma 
plataforma global para partilhar as suas 
experiências na construção da paz e da 
segurança”, elogiou.  Saudamos o país 
pelos progressos e sucessos alcançados ao 

na manutenção da paz e estabilidade”, 
lê-se no texto, que no fim apoia as duas 
partes pelo 3° aniversário.

Resultados positivos são evidentes
Por seu turno, um dos signatários do 

acordo, Presidente Filipe Nyusi, disse 
que os resultados da implementação 
da paz definitiva são visíveis.  “Os 
resultados positivos deste acontecimento 
são evidentes, pois os seus termos estão 
a ser observados, o que traz esperança 

MANGAVA DOS SANTOS

Implementação do acordo de Maputo com 
resultados “positivos” - ONU

acrescida para o país. Podemos destacar 
o desarmamento, desmobilização e 
reitengração (DDR) dos homens armados 
da Renamo, que está na fase conclusiva”, 
lê-se num texto publicado por si na sua 
página de Facebook.

O acordo, recordou Nyusi, que 
visava trazer a paz definitiva ao país, 
foi precedido do Acordo de Cessação 
Definitiva das Hostilidades Militares, 
assinado a 1 de Agosto de 2019, em 
Gorongosa. “Quero, desta forma, 
congratular o Presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, pelo seu esforço na 
materialização dos compromissos 
assumidos conjuntamente neste projecto 
de tornar Moçambique num país de paz 
e harmonia”, elogiou.

Nyusi estendeu os agradecimentos 
ao Enviado Pessoal do Secretário-Geral 
das Nações Unidas,  Mirko Manzoni, 
“pelo seu imprescindível papel na busca 
da paz duradoura para Moçambique”, 
bem como aos homens e mulheres que 
directamente participam neste processo 
quer como beneficiários quer como 
facilitadores e, sobretudo, a todos os 
moçambicanos que aspiram por um país 
de paz e prosperidade.
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A implementação do acordo 
de Maputo, assinado há 3 
anos entre o Governo e a 
Renamo, com vista a pôr fim as 
hostilidades militares no país 
tem tido resultados “positivos”, 
anunciou o enviado pessoal do 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas e presidente do Grupo de 
Contacto, Mirko Manzoni em 
comunicado.

Presidente da República, Filipe Nyusie e o Presidnete da Renamo, Ossufo Momade

Jovens da oposição reclamam exclusão 
nos órgãos de tomada de decisão

Os jovens dos partidos políticos 
da oposição em Moçambique, 
nomeadamente, do Movimento 

Democrático de Moçambique (MDM) e 
da Resistência Nacional de Moçambique 
(RENAMO) denunciam a sua exclusão pelo 
Governo nos órgãos de tomada de decisão 
e de chefia nas instituições públicas, por 
estes não serem da Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), formação 
política no poder desde a Independência 
Nacional proclamada em 1975.

Estes pronunciamentos foram feitos nesta 
terça-feira durante o seminário de reflexão 
sobre “Direito e garantia de participação 
política de jovens dos movimentos estudantis 
e cívicos nos processos de tomada de decisão 
pública” levado a cabo pela Organização 
para a Promoção da Paz e Desenvolvimento 
Humanitário (ORPHAD), através do 
Programa de empoderamento do cidadão 
para reforço da cultura democrática, justiça de 
género e resiliência comunitária (OWERA).

Na reunião que tinha como objectivos 
especiais, a identificação dos principais 
desafios de participação de cada grupo de 
jovens e propostas de soluções, partilha de 
experiencia sobre o estado actual de integração 
de jovens na governação autárquica, e partilha 
de boas práticas, desafios e lições aprendidas 
das Organizações de Sociedade Civil, dos 

jovens dos movimentos partidários e estudantis 
na tomada de decisão pública, os jovens 
dos partidos de oposição participantes no 
encontro, Liga da Juventude da RENAMO 
e do MDM, disseram que o engajamento 
nos órgãos de tomada de decisão nos seus 
movimentos políticos é visível, mas, para a 
governação do país não fazem parte porque 
segundo eles são reparados como os que 
pensam de uma forma diferente daquilo 
que é os princípios do partido FRELIMO, 
partido que não se fez presente no evento.

“Nós jovens dos partidos da oposição 
não estamos a ser colocados nos lugares de 
tomada de decisão porque o governo olha 
mais o seu partido e não as suas capacidades 
técnicas e se você não representa o partido 
deles não irás usufruir aquilo que é a colocação 
num órgão de tomada de decisão” disse 
Jeremias Joaquim da Liga da Juventude de 
RENAMO.

O Presidente da ORPHAD disse durante 
a sua intervenção que a percepção da 
organização é que sim há participação dos 
jovens, mas poderia ser melhor, por isso 
mesmo se organizou o seminário para se 
discutir com os fazedores não só do direito, 
como também com os cientistas sociais 
políticos, os partidos políticos, os jovens 
congregados em diferentes movimentos para 
poder entender melhor sobre onde é que 
está a falha.

“Devemos ter a seguinte questão: será 
que a nossa participação é temporária em 

que as pessoas querem nos aproveitar por 
algum objectivo e depois nos abandona? 
Então é uma discussão aberta e pensamos 
nós que teremos conclusões que possam 
fazer com que os jovens participem cada vez 
mais e que virem as estatísticas que nos são 
apresentados no dia-a-dia”, disse Ibrahim.

Para o Professor Doutor Arsénio Cuco, 
a participação dos jovens nos órgãos de 
tomada de decisão ainda é uma questão 
problemática porque alguns estudos indicam 
que os jovens têm participado com menor 
grau nos órgãos de tomada de decisão no 
país pés embora nesses últimos dias exista 
uma série de jovens que vêm ocupando 
cargos significativos no país sendo que, o 
importante é que se faça um trabalho no 
sentido de se reverter este cenário.

“Eu penso que um trabalho sério de 
educação cívica tentando se mostrar a 
importância da participação dos jovens, 
poderia nos ajudar porque nós sabemos 
muito bem que um dos grandes ditados 
que o Primeiro Presidente de Moçambique 
Independente, Samora Moisés Machel, foi 
usando ao longo do tempo, era de que a 
juventude é a seiva da nação, o futuro do 
amanhã, daí que é preciso que a partir dos 
próprios jovens e as outras camadas, possam 
perceber que o futuro deste país depende de 
forma particular do seu engajamento nos 
processos de tomada de decisão, políticos, 
através de todas as plataformas que a nossa 
legislação impõem para que eles possam 
participar”, apontou Cuco.

ANTÓNIO CINTURA
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Crianças de Manica condenam ataques protagonizados 
por terroristas em Cabo Delgado

Segundo as chamadas “flores 
que nunca murcham” reunidas 
na primeira conferência 

Provincial sobre a Criança e os 
Direitos Humanos há dias no Posto 
Administrativo de Cafumpe, no distrito 
de Gondola, a acção terrorista que 
precisamente assola os distritos da 
região centro e norte da província 
de Cabo Delgado, nomeadamente: 
Macomia, Palma, Mocímboa da Praia, 
Quissanga, Nangade, entre outros, tem 
já  provocado um leque de destruições, 
para além de mortes de milhares de 
pessoas dentre de crianças, jovens, 
adultos e idosos sem distinção do 
grupo sexual, tendo se alastrado aos 
finais do ano passado (2021) para o 
distrito de Mecula, em Niassa.

Os menores pedem as autoridades 
governamentais a aprimorarem esforços 
com vista a pôr fim o problema que, 
à qualquer momento, pode afectar 
o país, no seu todo, agudizando os 
efeitos negativos e retrocedendo 
as tendências de desenvolvimento 
que Moçambique ostenta desde 
a proclamação da Independência 
Nacional e da Assinatura dos Acordos 
de Paz em Roma, respectivamente, 
em 1975 e 1992.

A Presidente do Parlamento 
Infantil em Manica, Teresa Zacarias, 
em mensagem apresentada aos 
participantes, afirmou que é na paz 
onde reside o sorriso, daí que todos os 
extractos da sociedade devem garantir 
a protecção e desenvolvimento da 
criança, em particular.

“Por isso que pedimos aos titios 
que praticam esta acção macabra 
para cessar imediatamente e juntarem 
aos esforços de papá Nyusi para o 
desenvolvimento do nosso país”, disse.

Os petizes manifestaram a sua 
satisfação com as acções do Governo 
e parceiros para o alcance desse nobre 
desiderato, pois estes têm sempre se 
mostrado dispostos na promoção, entre 
outras actividades, da prevenção e 
combate às uniões prematuras, tráfico 

de menores, abuso sexual, raptos, 
trabalho infantil, combate a todas as 
formas de violência e vulnerabilidade 
de crianças e raparigas, visando 
salvaguardar o seu desenvolvimento 
integral.

Mais adiante reiteraram as suas 
felicitações aos Serviços Provinciais de 
Assuntos Sociais (SPAS) e seus parceiros 
de cooperação, por promoverem a 
realização deste evento, subordinado 
ao lema “Promovendo os Direitos 
da Criança e o seu Desenvolvimento 
Integral, salvamos uma geração e 
construímos uma Nação do futuro”.

Intervindo no evento, o Secretário 
de Estado na província de Manica, 
Edson Macuácua, referiu que a 
iniciativa enquadra-se no âmbito do 
cumprimento do Programa Quinquenal 
do Governo (PQG 2020-2024), onde 
o Estado elegeu desenvolver o capital 
humano e justiça social como uma 
das suas prioridades para o presente 
mandato sendo, por isso um dos 

objectivos estratégicos a prosseguir 
para o cumprimento satisfatório da 
prioridade supracitada, tendente à 
promoção da igualdade e equidade 
de género, inclusão social e protecção 
dos seguimentos mais vulneráveis da 
sociedade.

“Estamos aqui para reflectirmos em 
termos das políticas públicas para as 
nossas crianças consideradas em sua 
plenitude como sujeitos activos neste 
projecto, de modo a assegurar que os 
seus direitos sejam assegurados pois 
sabemos que só podemos garantir estes 
direitos quando temos a articulação 
das políticas públicas, daí que esta 
conferência é um espaço privilegiado 
para pensarmos, discutirmos e 
avançarmos”, disse o Secretário de 
Estado em Manica.

Também, Macuácua deu a conhecer 
aos menores de que Moçambique já 
faz parte integrante dos membros não 
permanentes do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas e que a integração 

do país neste órgão constitui, sem 
sombra de dúvida, um ganho para o 
seu povo, e as crianças, em particular, 
concorrendo para a mobilização 
de mais apoios ao mais alto nível 
da diplomacia internacional para 
o combate ao terrorismo em Cabo 
Delgado que está a pôr em causa os 
Direitos.

A governadora de Manica, Francisca 
Tomás, elencou haver necessidade de 
desenvolvimento integral da criança 
e da rapariga em particular como 
prioridade do Conselho Executivo 
Provincial (CEP) durante o presente 
quinquénio do seu mandato.

A governadora disse que o seu 
órgão reafirma ser de e para todos, 
dentre o Governo, Organizações Não 
Governamentais e Sociedade Civil, 
chamamento para complementaridade 
dos esforços para adopção de medidas 
com vista a mitigar e abortar violações, 
assegurando que o quadro legislativo 
funcione e que tenha em conta a 
situação e todos direitos das crianças 
e de outros grupos vulneráveis.

“Como Conselho Executivo 
Provincial de Manica, reafirmamos 
sermos todos nós, Governo, 
Organizações Não Governamentais 
e Sociedade Civil, chamados a 
complementarmos esforços para 
adoptarmos medidas com vista a 
mitigar e abortar violações, assegurado 
que o quadro legislativo funcione com 
as políticas governamentais tenham 
em conta a situação e os direitos das 
crianças e de outros grupos vulneráveis, 
e assegurar que o ambiente em que 
as crianças residem e estudam sejam 
propícios á implementação com 
sucesso destas medidas e estratégias”, 
enfatizou.

A primeira conferência Provincial 
sobre crianças e os Direitos Humanos 
juntou, na mesma sala, membros do 
Parlamento Infantil, dos Conselhos dos 
Serviços Provinciais de Representação 
de Estado (CSPRE) e do Executivo 
(CEP) e parceiros de cooperação 
na qual os participantes tiveram a 
oportunidade de reflectir em torno 
das políticas públicas de protecção a 
crianças em Moçambique; quadro legal 
de protecção dos direitos da criança 
e rapariga; advocacia liderada por 
crianças para a defesa dos seus direitos, 
bem assim da percepção sócio-política, 
sociológica e antropológica sobre a 
noção de criança e a influência na 
advocacia dos seus direitos.  

Secretário de Estado de Manica, Edson Macuacua

Crianças da província central de 
Manica condenam severamente 
aos ataques armados 
protagonizados por terroristas 
na província de Cabo Delgado, 
desde Outubro de 2017 tendo 
causado a morte de pelo menos 
três mil pessoas e mais de um 
milhão de deslocadas para várias 
partes do território nacional.

BENEDITO COBRISSUA

Participantes do encontro
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NAGUIB: Prosseguir o Inalterável “discurso” 
Pictórico Texto: Afonso Almeida Brandão   Foto: Albino Mahumana

e subjectivamente jogar com os valores da 
inteligência e da sensibilidade, sempre no 
conjunto dessa Obra, acompanhada de perto 
e no ritmo incessante dos anos, se desvenda 
o “padrão” ou o “discurso” da sua clara 
expressão estética e de uma secreta “música 
de formas”. Afirma Read que “A Arte no 
padrão, que é a intenção pessoal do Artista, 
e não na sua imagem mental”. Porém, a 
intenção primeira do pintor é “chegar às 
coisas pelo coração” e, na raiva e espanto 
das suas emoções, revelar por aí os sinais 
de alguma sentida e redescoberta pureza 
inicial.

Por isso, dizemos que toda a pintura é 
excessivamente humana e através dela se 
fazem incidir variações que os anos não 
alteram nem desvirtuam: exposta aos ventosw 
da mitologia irreversível do tempo e nas 
suas formas renovadas, por aí o martista 
nos revela os seus valores e as condições 
culturais e artísticas do meio em que a sua 
Obra se realiza. Sabemos ainda que a Arte 
se não divorcia nunca da Vida e por ela 
se pode entender em plena coerência essa 
regra de oiro que é cumprir o destino dentro 
mdos padrões que o pintor impõe (e não 
sobrepõe) à própria consciência, visando 
exprimir essa sinceridade pictural que sempre 
se gera numa zona indizível de alegria  ou 
de amargura, de lutas e de protestos. Mas 
consequente com a aposta de se não  perder 
pelo caminho da sua vocação interior.

E se “toda a Arte manifesta uma 
Realidade”, como declarava Mondrian, 
sabemos todavia que, no desdobrar dos 
planos em que se manifesta, nas íntimas 
relações estabelecidas entre o “quadro” e 
a sua “realidade”, se afirma a transposição 
formal ou a escondida “magia das formas” 
que faz a pintura tornar-se simbólica, poética 
ou imitativa, revelar-se na dialéctiva hegeliana 
de matéria/espírito ou de tempo/espaço 
como forma objectiva e pictórica e assim 
consubstanciar como expressão última no 
plano estético.

Mas sempre nesse propósito de “reabilitar” 
o real ou de “sacralizar” o quotidiano que 
paira à sua volta, procura exprimir, nos 
modelos e objectos de que é parte ou enforma 
a sua pintura, na própria ligação à realidade 
e no modo de estabelecer esse dernunciado 
jogo de relações, o seu brenovado e pessoal 
“imaginário” que ganha corpo no diálogo 
visível com a Vida e o Mundo. E assim se 

desvenda a “realidade” escolhida pelo pintor, 
invertendo o sentido do Tempo ou do Espaço 
e compreendendo o Mundo nos valores e 
sinais mais evidentes e expressivos. Reside aí 
a maior sabedoria e domínio dos materiais 
pictóricos que utiliza, o modo pessoal de 
ser inconfundível a sua arte e ianalterável o 
próprio discurso. De pesquisa em pesquisa, 
na ruptura ou alinhamento de percursos 
estéticos opostos ou convergentes, tudo se 
conjuga (e se diz) nesse relacionamento 
com a realidade não apenas como formas 
de absoluto ou de imagens poetizadas, mas 
também como atitude de querer revelar essa 
“mitologia” nos valores da sua intuição, 
vocação e sensibilidade. Não há nessa atitude 
nenhuma oposição ou contradição.

Ora, diversas e complementares mitologias 
se cruzam na pintura a óleo, nas aguarelas 
e nos desenhos coloridos ou a carvão de 
NAGUIB: na transposição dos temas e 
modelos de que se serve, nas diferenças 
formas de exprimir sentimentos e emoções, 
na minúncia e desenvoltura, na inquietude 
e gosto sensual das cores, os seus últimos 
trabalhos denotam uma consciência de 
liberdade pictórica e a certeza de ser a 
pintura, como Criação formal renovadora, 
esse modo de tomar posição ou partido sem 
estar ao serviço de outra clientela que não 
seja pela forma e presença da própria Arte. 
Mesmo que essa liberdaqde do pintor se 
reafirme no plano imediato de estabelecer 
um permanente diálogo e ser forma de 
sacralização do quotidiano por entre variadas 
lutas e desilusões.

E, na atitude de sacralizar o que é da 
Vida mais visível ou entendido aos rés das 
águas e no limite dos dias, na fixação de 
uns instantes que a Memória não deixou 
sem registo ou na forma de protesto por ser 
desigual a luta dos homens no Swetto ou 
aos gritos na Praça da Liberdade num 1º 
de Maio não muito distante, o que o pintor 
recupera no silêncio e solidão do atelier é 
quase sempre essa memória dos “grafitti” que 
vislumbramos em muitos dos seus Quadros, 
sem nenhuma espécie de transgressão. E nas 
diversas mitologias assim reinventadas se 
denunciam (ainda) esse sentido redescoberto 
de Eros nos rostos e corpos de mulheres, 
carregados de sensualismo, na brancura 
da Cartolina ou da Tela. E na propositada 
ou fragmentada insistência simbólica de 
outos “motivos” (por exemplo, uma cesto 
de palha ou um conjunto de peças de fruta) 
como recuperação de imagens longínquas 
perdidas talvez pelos lugares de infância.

Mas ainda como forma e metamorfose de a 
pintura se “suporte” das variadas mitologias a 
que mo pintor não escapa na predominânciaq 
de azuis e encarnados, de verdes e laranjas, 
de brancos e ocres. E, em paleta tão rica  de 
matizes, evidenciar, com força e verdade, 
as suas visões particulares do mundo “em 
vez de se devotar”, como dizia Lothe, “à 
expressão desinteressada das relações das 
coisas entre si”. Enfim, criar esta pintura 
que vamos podendo olhar com olhos de ver 
atravésw de ver através das exposições que 
realiza um pouco por mtoda a parte e dizer 
como tem sido constante e enriquecedor o 
seu trabalho concreto nestes derradeiros 
anos. E ser ainda muito diversificada a 
espécie de peixes veremelhos ou amarelos 

que sabemos guardar nesse mesmo aquário. 
Porque , nas palavras do poeta Herberto 
Helder, “ao meditar acerca das razões por 
que o peixe mudara de cor, compreendida a 
nova espécie de fidelidade, o artista pintou 
na sua tela um peixe amarelo”. Sempre. 
Talvez como forma de perpetuar e prosseguir 
o mesmo inalterável “discurso” pictórico.  

VIDA & OBRA
Naguib Elias Abdula nasceu em Tete, no 

ano de 1955. Após ter feito os seus estudos 
no Colégio de São José de Tete, viria a 
concluir, posteriormente, os seus estudos 
como Engenheiro Civil da Construção Civil, 
em Maputo. Prosseguiu os seus estudos na 
Escola Superior Belas Artes (ESBAL), em 
Lisboa e faz estágios em Serigrafia Artística 
na Universidade da Cidade do Cabo, na 
África do Sul e, mais tarde, na área da 
Conservação e Restauro de Obras de Arte, no 
Kunst Museum em Colónia, na Alemanha, 
bem como um estágio no Departamento de 
Artes Visuais e Cénicas da Universidade 
de Northumbria, em Inglaterra.

Em 1975, exactamente uma ano após 
a Independência de Moçambique, inicia a 
sua carreira artística e participa, em 1977, 
naquela que viria a ser a sua primeira 
exposição colectiva de pintura. Foi seu Mestre 
José Pádua, consagrado Artista beirence, 
recentemente falecido na Amadora, em 
Portugal, aos 80 anos. Mais tarde, em 1986 
é convidado para realizar uma Exposição 
Individual de Pintura, em Maputo, onde 
passa a residir desde então e mantêm atelier, 
até aos dias de hoje.

Naguib é membro fundador da FDC 
(Fundação Para o Desenvolvimento da 
Comunidade); da ASEM; do Movimento 
dos Artistas Contra a Pobreza; do PNUD; «1 
Artista 1 Gesto» (Humanização dos Hospitais). 
E foi ainda Fundador e Proprietário do 
«Espaço Artístico - Espaço Literário», à 
época, localizado na Zona do Zambi, na 
baixa da cidade de Maputo.  Realizou vários 
murais na Capital, nomeadamente, “Ode a 
Samora Machel”, na Marginal de Maputo 
e “Os Percursos de Água”, no Reservatório 
de Água da Maxaquene.

Em 2006 foi professor convidado pela 
Universidade de São Paulo, no Brasil, onde deu 
aulas de Pintura. Encontra-se representado em 
inúmeros Colecções Privadas, Institucionais 
e Museus, nomeadamente no nosso País, 
na África do Sul, em Portugal, Inglaterra, 
Itália (no Vaticano) e nos Estados Unidos da 
América. A cotação média dos seus trabalhos 
oscilam actualmente entre os Mil e os Dez 
Mil Euros, para Pequeno, Médio e Grande 
Formato. Naguib é considerado pela crítica 
da especialidade um dos mais reputados 
pintores Moçambicanos da Actual Pintura 
Figurativa e Expressionista, que importará 
estudar, conhecer melhor e divulgar.

Mestre Naguib

A primeira surpresa de quem vê 
uma exposição de NAGUIB é a sua 
versatilidade, e esta versatilidade 

se apegam àqueles que não 
compreendem o Artista, para 

acusá-lo de falta de qualidade ou 
personalidade. Tudo começou na 
adolescência, em Tete, sua terra 
natal, no Colégio de São José e 
mais tarde a pintura se revelou 

como essa escolha pessoal a que 
NAGUIB não devia nem podia 

escapar, na Escola de Belas Artes, 
em Lisboa (Portugal). E por aí a sua 
Arte se cumpre hoje como Destino 
próprio de ser expressão e Criação 
reinventada nas formas, volumes e 
cores, na essencialidade das linhas 
traçadas com o rigor e consciência 

de saber que a Pintura, sendo em sim 
um sistema cultural autónomo em 

que as diversas gradações e variantes 
se jogam nos valores que são razão 
de ser do Pintor, é sobretudo essa 
afirmação projectada como forma 

de exactidão e verdade, de liberdade 
e conhecimento, de amor e poesia. 
Porque a pintura, diz André Breton 

(1896 - 1966), “não né mais do 
que um meio, entre outros, de ser 

poesia, que é a criatividade superior 
do espírirto”. E da fusão desses 

valores espirituais nasce, sabemos, 
a unidade, coerência e conflito 

próprios da npintura transfigurada 
na sua essência material, enfim, no 
trabalho concreto e persistente do 

pintor.

Mais tarde, na sua combinação 
de cores e de formas, é ainda o 
modo de privilegiar as próprias 

reacções emotivas e espelhar a realidade 
pelo que o Artista sabe captar ou fixar da 
verdade objectiva do Mundo em redor. Se 
porventura é isso mesmo que as filosofias 
ensinam, nem sempre a Arte se pressente ou 
se entende no macto imediato de ser observarn 
um desenho ou um Quadro, mas no duplo 
entendimento desse olhar debruçado sobre 
as pessoas e as coisas, que é o de objectiva 
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