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Borrell entrega primeira tranche de equipamento 
militar da UE a Moçambique

“Esta é a primeira entrega, 
mais se seguirão, proxima-
mente”, como parte de um 

pacote de 89 milhões de euros (85 
mais uma parcela inicial de quatro) 
para equipamento”, referiu.

Veículos de carga todo-o-terreno 
e equipamentos individuais como 
fardamento, capacetes, óculos ou 
cantis, fizeram parte da entrega rea-
lizada na base militar da Katembe, 
margem sul de Maputo, um dos lo-
cais da missão de treino militar da 
UE. Na base, Borrell assistiu a um 
exercício militar, ao lado das mis-
sões diplomáticas europeias e junto 
do ministro da Defesa moçambica-
no, Cristovão Chume, e do chefe de 
Estado-Maior General das Forças 
Armadas, Joaquim Mangrasse.

“As próximas remessas de apoio 
a Moçambique também terão mate-
rial para combate nos rios e no mar, 
acrescentou”, frisando que o apoio 
europeu obedece a uma visão inte-
grada, que inclui o desenvolvimento 
económico e social para restaurar a 
paz em Cabo Delgado.

Do ponto de vista militar, “Mo-
çambique é o primeiro país a receber 
formação em combate e apoio ma-
terial” em simultâneo, ao abrigo de 
“um novo instrumento” que é o Me-
canismo Europeu de Apoio à Paz 
- com o objetivo de tornar as forças 
armadas auto-sustentáveis, ou seja, 
que deixem de precisar de apoio ex-
terno, notou.

A UE ajuda não só por “genero-
sidade”, mas porque lhe interessa 
que Moçambique se torne num país 
que contribua para “a paz e prospe-
ridade” global, disse ainda Borrell, 
destacando uma frase: “A nossa luta 
é a vossa luta”.

No discurso solene na base da Ka-
tembe, o alto representante europeu 
ainda citou o primeiro Presidente 
moçambicano, Samora Machel, so-

bre a ideia de uma nova sociedade, 
desenvolvida, porque a acção militar 
em Cabo Delgado precisa de “andar 
de mão em mão” com o desenvolvi-
mento económico e social, disse.

Já em Maputo, Josep Borrell pre-
sidiu à transferência do comando da 
missão de treino do brigadeiro-ge-
neral Lemos Pires para o comodoro 
Martins de Brito - na mesma altura 
em que declarou formalmente que a 
missão está em “plena capacidade 
operacional”.

Questionado sobre o que há de 
diferente nesta missão para ter mais 
sucesso do que, por exemplo, a pre-
sença no Mali - ou que diferença fará 
a liderança portuguesa, quando Por-
tugal já forma tropas moçambicanas 
há décadas - Borrell destacou os re-
cursos e a união de vários países.

A diferença em relação a outros 
cenários reside “na boa cooperação 
que há com o Governo moçambica-
no”.

Por outro lado, além de Portugal, 
há outros 11 países na missão e há 
mais recursos: “trabalhando juntos, 
somos mais fortes”, referiu, sobre 
a colaboração entre europeus. Para 
a UE, depois do Mali, República 
Centro-Africana e Somália, esta é a 
quarta missão do género.

A missão de dois anos apoia o 
treino de 1.100 militares de 11 uni-
dades de reacção rápida das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
(comandos preparados no Chimoio 
e fuzileiros na Katembe, além de 
controladores aerotáticos) e é levada 
a cabo por 119 membros de 12 paí-
ses da UE. 

Portugal assume o comando da 
missão e é o país com o maior con-
tingente, actualmente de 68 militares 
dos três ramos das forças armadas e 

Guarda Nacional Republicana. Os 
custos comuns para a EUTM Mo-
çambique, cobertos pelo Mecanismo 
Europeu de Apoio à Paz, estão ava-
liados em 15 milhões de euros para 
o período de dois anos.

Apoiantes de Nyusi contestam aju-
da com “material não letal” 

Embora formalmente a ajuda 
da União Europeia para o combate 
ao terrorismo no Norte do país seja 
num ambiente de beijinhos, abraços 
e promessas de estreitamento das re-
lações diplomáticas entre Moçambi-
que e os 27, há um protesto contra a 
ajuda que chega ao país. 

Os protestos estão ligados ao fac-
to de a UE estar a dar material não 
letal, para Moçambique combater o 
terrorismo. Gente próxima a Nyu-
si, como Gustavo Mavie, através de 
textos para plataforma do Facebook, 
e Salomão Moiana, através dos co-

MANGAVA DOS SANTOS

Josep Borrell

mentários que faz todas as sextas-
-feiras, são os rostos que se insurgem 
contra o tipo de ajuda. 

De acordo com ambos jornalis-
tas, não faz qualquer sentido que 
Moçambique esteja a receber míse-
ros milhões de dólares, quando na 
Ucrânia, a UE está a enviar biliões 
de dólares todos os meses. Mavie e 
Moiana são contra a dualidade de 
critérios, quanto ao fornecimento de 
material, pois a Ucrânia, em termos 
comparativos, recebe armamento 
pesado, ou seja, material letal de 
facto, enquanto que Moçambique se 
beneficia de material não letal.

Embora destaquem que haja 
grande valor no material não letal, 
acreditam que “letal” faria muito 
mais diferença no terreno, ou seja, 
há necessidade de ter as duas verten-
tes.  A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterroriza-
da desde 2017 por violência arma-
da, sendo alguns ataques reclama-
dos pelo grupo extremista Estado 
Islâmico.

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano por 
forças do Ruanda e da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC), libertando distritos 
junto aos projectos de gás, mas le-
vando a uma nova onda de ataques 
noutras áreas, mais perto de Pemba, 
capital provincial, e na província vi-
zinha de Nampula. Há cerca de 800 
mil deslocados internos devido ao 
conflito, de acordo com a Organi-
zação Internacional das Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mortes, se-
gundo o projeto de registo de confli-
tos ACLED. 

SOCIEDADE

O alto representante para 
os Negócios Estrangeiros 
europeu, Josep Borrell, 
entregou a 09 de Setembro 
em Maputo, a primeira 
tranche de equipamento 
militar não letal para tropas 
moçambicanas treinadas pela 
UE visando combater em 
Cabo Delgado.

Ministro da Defesa de Moçambique e Josep Borell
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SOCIEDADE

Na última sexta-feira, os 
insurgentes atacaram a 
vila de Memba e balea-

ram mortalmente uma freira da co-
munidade católica comboniana, de 
nacionalidade italiana, de 84 anos 
de idade, que em vida respondia pelo 
nome de Maria De Coppi. Maria 
De Coppi, trabalhava em Moçam-
bique, desde 1963, tinha 83 anos de 
idade; nasceu a 22 de novembro de 
1939, em Santa Lucia di Piave (Vi-
ttorio Veneto-Itália), e fez os votos 
religiosos em 1960, em Verona. 

Na comunidade das Combonia-
nas, na missão de Chipene, vivam 
mais duas religiosas, a irmã Eleo-
nora Reboldi, italiana, e a irmã An-
geles Lopez Hernandez, espanhola, 
que “conseguiram fugir e se escon-
der na floresta, com um grupo de 
meninas”

Além da irmã Maria, os mal-
feitores decapitaram outros cinco 
cidadãos e sequestraram três. Na 
mesma operação, os criminosos, in-
cendiaram a missão católica de Chi-
pene, uma mesquita, uma unidade 
sanitária, residências da população 
e saquearam produtos alimentares 
em pequenos estabelecimentos co-
merciais.

Além de Chipene, a população 
está a fugir também dos postos ad-
ministrativos de Lúrio e Mazua, 
ainda no distrito de Memba, onde 
suspeita-se serem os próximos a se-
rem escalados pelos terroristas, pese 
embora a existência de um forte 
contingente das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS). Na sua maioria, 
a população foge para as vilas-sedes 
de Memba, Nacala-a-Velha, para a 
cidade de Nacala-Porto e Nampula. 
Entre quinta e sexta-feira, NGANI 
testemunhou junto as alguns ter-

minais de transporte da cidade de 
Nampula, a chegada de um número 
considerável de famílias oriundas de 
vários pontos do distrito de Memba, 
com destaque para Chipene, procu-
rando abrigo nas residências dos fa-
miliares. Entre os vientes estavam 
crianças em idade escolar que pode-
rão ver o ano lectivo comprometido. 

“Dada as circunstancias, tivemos 
que sair de noite e a pé de Chipene 
até Memba, e posteriormente segui-
mos à Nampula. Lá não restou nin-
guém, porque os insurgentes estão 
mesmo a matar pessoas”, disse uma 
mulher.

Falando na última sexta-feira 
(09), o Comandante Provincial da 
Polícia da República de Moçambi-
que em Nampula (PRM), António 
Bachir, confirmou a província tem 
vindo a registar ataques de terroris-
tas desde 02 de Setembro, concreta-
mente nos distritos de Eráti e Mem-
ba. Bachir disse que as incursões 
dos insurgentes resultaram em per-
das de vidas humanas e destruição 
de infraestruturas e saque de bens, 
mas assegurou que as FDS já ma-
pearam a zona e estão no encalço 

dos terroristas com vista a repor a 
ordem e tranquilidade. O coman-
dante desdramatizou os comentá-
rios sobre o naufrágio de um barco 
que ocorreu em Nacala-a-Velha na 
tarde da passada quinta-feira, com 
21 pessoas abordo, provocando a 
morte de quatro, três desaparecidos 
e 14 sobreviventes. A fonte referiu 
que o acidente não tem a ver com 
pessoas que fugiam dos terroristas, 
mas tratou-se de um grupo que re-
gressava de um culto tradicional, e 

devido ao mau tempo que se fazia 
sentir na altura, a embarcação arte-
sanal cedeu, provocando a situação. 

O nosso interlocutor revelou 
igualmente que a corporação está 
atenta a movimentos pouco comuns, 
caracterizado por presença de pes-
soas estranhas um pouco por todos 
os bairros da cidade de Nampula, 
que arrendam residências, sem acti-
vidades e proveniência clara e pede 
uma maior colaboração da socieda-
de, denunciando tais focos. 

O povo mais pobre é quem paga 
pela violência

Por seu turno, o Bispo da Dio-
cese de Nacala, Dom Alberto Vera, 
condenou o ataque protagonizado 
pelos terroristas em Memba, que 
considerou uma injustiça e disse que 
que o povo mais pobre é quem paga 
pela violência, destruições e mortes. 
“Apelo ao Governo moçambicano 
para que tenha seriedade com esta 
desgraça”, disse a concluir.

O ataque à Chipene, foi antece-
dido por um assalto no povoado de 
Cutua, posto administrativo de Odi-
nepa, que faz limite entre os distri-
tos de Eráti e Memba. 

O porta-voz da PRM em Nampu-
la, Zacarias Nacute, confirmou esta 
segunda feira (12), o abate de dois 
drones que sobrevoavam na base 
das forças especiais, instalada junto 
do aeroporto internacional local.

Entretanto, ainda não foram 
identificados os proprietários dos 
drones, estando em curso investi-
gações para o efeito. Nacute, não 
confirmou e nem afastou a possibi-
lidade de os drones estarem ligados 
a eventuais incursões dos terroristas 
que já tem presença física em Nam-
pula.

Bispo de Nacala condena ataque terrorista em Chipene: 
“O povo mais pobre é quem paga pela violência”

JÚLIO PAULINO

O posto administrativo 
de Chipene, no distrito de 
Memba, localizado na região 
costeira norte da província 
de Nampula, está às moscas, 
porque a população está 
a abandonar em massa 
fugindo dos terroristas que 
martirizam a província de 
Cabo Delgado desde 2017 e 
agora estão a expandir para 
Nampula.

Ao centro a irmã Maria De Coppi, Missionária Comboniana de 83 anos de idade, morta pelos ter-
roristas na terça-feira à noite num ataque à Missão Católica de Chipene

Uma viatura da Missão Católica de Chipene incendiada pelos terroristas



P
U

B
L

IC
ID

A
D

E
NGANIFICHA TÉCNICA; Rua das FPLM, n° 112 - Bairro de Muahivire - Nampula - Registo 23/GABINFO-

Março/2018 Email: semanariongani@gmail.com; Redacção: Agostinho Miguel, António Cintura, 
Benedito Cobrissua, Jackson Basilio, Júlio Paulino, Pedro Fabião (Chefe) e Saide Sandar Opinião: 
Afonso Almeida Brandão e Jaime Newton Z. Gode Grafismo e fotografias: NGANI

OPINIÃO

O 7 de Setembro é historica-
mente celebrado como o dia 
em que o governo colonial 

português e a Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO) assinaram 
em Lusaka (Zâmbia) os acordos que 
deram fim a luta de libertação nacional, 
iniciada em 1964. Quarenta e oito anos 
depois, a vitória do 7 de Setembro foi 
substituída por um clima de pólvora e 
assassinatos bárbaros em consequên-
cias de um novo ataque dos terroristas 
na província de Nampula, especifica-
mente nos distritos de Eráti e Memba.

Os ataques iniciaram em 2017, na 
província de Cabo Delgado e três anos 
depois, movidos pelo sentido de espa-
ço, que em geopolítica diz respeito a 
vontade de anexar e conquistar novos 
territórios estrategicamente valiosos, 
os terroristas invadiram Mueda, Mui-
dumbi, Nangade, Macomia, Quissan-
ga, Acuambe, Chiúre, Meluco e Ibo. 
Os ataques mais mediáticos foram o 
de Mocímboa da Praia e Palma. Foi 
pelo expansionismo dos ataques e pe-
la incapacidade das Forças de Defesa 
e Segurança de Moçambique em tra-
var as incursões dos insurgentes, que o 
país recorreu a ajuda externa (Ruanda, 
SADC, entre outros).

O objectivo de retirar os terroristas 
para fora do combate, foi compreendi-
do de forma ortodoxa e circunscrita à 
região de Cabo Delgado e não ao país 
em geral. Numa outra dimensão, pa-
ra além de retirar os malfeitores para 
fora de combate através das incursões 
desencadeadas pelos militares, a acção 
preventiva dos elementos que permitem 
a emergência de ataques terroristas, co-
mo a pobreza, exclusão e sentimento 
de privação, ainda está a ser negligen-
ciada pelas estruturas governamentais, 
e foi por essa razão que os distritos de 
Eráti e Memba em Nampula, foram um 

alvo “fácil” e extremamente impacta-
mente e significativo. Com os ataques 
de Nampula, a ideia de somente se es-
tancar o terrorismo, que até a altura era 
exclusivo para Cabo Delgado, deve ser 
abandonada pelas Forças de Defesa e 
Segurança e pelo Governo, e se privile-
giar uma estratégia assente em inicia-
tivas preventivas, através do combate 
à pobreza em todas as regiões do país.

Voltando aos ataques em Nampula, 
a narrativa governamental, extraída no 
discurso do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, sustenta a tese de que os 
terroristas foram para Nampula, por te-
rem sido neutralizados em Cabo Delga-
do por um lado, e por outro, estão em 
busca de novos membros para suas fi-
leiras, mas sem sucesso. E em resultado 
do seu fracasso no processo de recruta-
mento de novos membros, desencadea-
ram alguns ataques, que resultaram em 
decapitações, sequestros e destruição de 
infra-estruturas sociais e económicas. 

Ainda no contexto, da abordagem go-
vernamental, esses ataques foram des-
critos como se fossem de oportunistas.

Elementos supracitados, em qual-
quer das hipóteses devem merecer uma 
atenção singular do Estado, na medida 
em que o terrorismo já esta instalado 
em Nampula, o pânico e o susto co-
lheram a todos os moçambicanos que 
em pleno dia da vitória viram os habi-
tuais discursos triunfalistas da luta de 
libertação sendo abafados e perdendo 
eco, diante das incursões dos terroristas. 
Parte dos sobreviventes dos ataques em 
Nampula foram por clemência destes, 
(sobreviventes), que de forma estraté-
gica, podem ter sido usados como um 
mecanismo para espalhar o terror que 
testemunharam na região onde acharem 
abrigo, mas também para criar impac-
to na imprensa. O assassinato da freira 
Maria de Coppi, para além de promo-
ver a midiatização dos ataques, sugere 
uma tese de um terrorismo baseado na 

ideologia islâmica, que é dominante na 
região norte do país.

O segundo elemento que merece uma 
devida atenção, diz respeito ao facto 
de, pela existência de espaços porosos 
e desgovernados, cuja presença de uma 
autoridade estatal chega a ser nula, o 
receio de um possível ataque terrorista 
já é existente, quer no seio das comu-
nidades, mas também das autoridades 
locais. E iniciativas desencadeadas por 
jovens de conduta desviante, como a 
queima de palhotas é suficiente para 
elevar o drama das comunidades. 

Por outro lado, o elevado nível de 
pobreza extrema, faz com que jovens 
abracem iniciativas anti-patrióticas e 
protagonizem acções típicas de terro-
ristas, elemento que o chefe de Estado 
escolheu baptizar por “são jovens que 
se fazem de terroristas”. 

Em jeito de conclusão, os ataques 
terroristas em Nampula, foram um in-
dicador muito claro de que este gru-
po se move pelo sentido de espaço, e 
de atacar em regiões estratégicas. Na 
mesma linha, para além de se construir 
uma nova Frente de combate, a teoria 
de distracção também poderá ser consi-
derada, indicando que pretendem seguir 
por Nampula, sendo que o alvo ainda 
continua em Cabo-Delgado. 

Contudo, é pelo facto de os jovens 
locais acharem em atitudes típicas de 
terroristas, um meio para alcançar os 
seus objectivos, que a seriedade do Go-
verno deverá se elevar, sobretudo porque 
o Estado, enquanto garante e promotor 
do bem-estar, tem o dever de garantir a 
existência de oportunidades para tais. 
Quanto a Nampula, ficou o recado dos 
terroristas, de que não estão em busca 
de comida, mas o ataque foi bem orga-
nizado para alho maior e teve o impac-
to pretendido.
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      Jaime Newton Z. Gode

“Dia de Vitória” assombrando 
por Terroristas em Nampula 

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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Missão Católica de Chipene incendiada por terroristas em pleno “Dia da Vitória”



 

Inicio este artigo com uma refle-
xão teórica acerca do modelo 
democrático que até aqui temos 

tido em Moçambique e que envergo-
nha seguramente qualquer país desen-
volvido e digno desse nome.

Em abono da verdade, esta prática 
e comportamentos não são exclusivos 
deste Partido apenas — no caso con-
creto falamos da FRELIMO —, no 
entanto há que ressalvar que assume 
contornos particularmente preocupan-
tes e dramáticos, porque a maior parte 
das listas que são preparadas em “petit 
comité”, e às quais, poucos ou nenhuns 
têm acesso, ficando a cargo a sua ela-
boração de uns quantos membros do 
Partido em questão, estão pejadas de 
súcias, mais do que FRELIMISTAS 
(ditos) Socialistas, como se tem vindo 
a constatar, infelizmente ao longo dos 
anos por todos os cidadãos. 

Neste ponto, e para um maior enten-
dimento do que se pretende doravan-
te com esta analogia, faço uma pausa 
para recuperar o significado da pala-
vra súcia, que é descrito de um modo 
geral nos Dicionários de Língua Por-
tuguesa, da seguinte forma: quadri-
lha, conjunto de malfeitores, reunião 
de indivíduos de má fama ou índole, 
bando ou desonestos, estes são alguns 
dos significados pouco abonatórios, 
mas extremamente apropriados, desta 
palavra como substantivo colectivo. 

Já no que se refere ao singular do 
adjectivo súcio, este refere-se àquele ou 
àquela que fazem parte de uma súcia, 
mas também significa troca-tintas ou 
pândego — enfim, tudo palavras elo-
giosas. “You get the point”, como 
dizem os ingleses.

Feita a devida conceptualização e 
clarificação dos termos usados, po-
demos então prosseguir, sem correr 
o risco de interpretações dúbias ou 
subjectivas, para o assunto principal. 
Desse modo, transpondo este signifi-
cado para a nossa Realidade Política 
Nacional Moçambicana, e atenden-
do ao facto que durante inúmeros e 
sucessivos meses temos assistido, não 
raras vezes, a incontáveis escândalos por 
parte de vários membros proeminentes 
deste colectivo partidário, amplamente 
relacionados a favorecimentos ilícitos, 
troca de favores, abuso de poder, parti-
cipação em negócio, má utilização de 
dinheiros públicos, roubo e desvios de 
que as Dívidas Ocultas será/é o caso 
mais gritante entre nós, e, claro, actos (e 
suspeitas) de corrupção, quer na forma 
passiva, quer na activa. E nada acon-

tece... Enfim a súcia dos nossos ca-
maradas frelimistas tem uma LISTA 
que é extensíssima e é composta de 
facto inquestionável de práticas e ac-
tores pouco idóneos na maior parte 
dos sectores governativos, a começar 
pelo anterior (Armando Guebuza) e 
actual Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi envolvidos que estão na 
“marosca“ — que o ex-Ministro das 
Finanças, Manuel Chang, preso na 
África do Sul, tenta “encobrir” —, 
quer também a nível Provincial, Dis-
trital ou Nacional, que são posicio-
nados convenientemente, por ordem 
adequada e elegível, nas várias listas 
que incorporam, sendo-lhes assim pas-
sado um cheque em branco à (con)
fiança onde estes posteriormente ins-
crevem, por vezes em sentido literal, 
numerários demasiado altos que todos 
nós temos vindo a pagar com juros, 
fruto do laxismo, incompetência, falta 
de ética e de constantes negócios que 
têm lesado o Erário Público Moçam-
bicano, no pior dos casos, e no me-
lhor contribuindo activamente para 
manter um contínuo costumeiro da 
mesma forma de fazer política, sem 
qualquer adição ou novidade, senão 
aquela que os tem colado ao poder 
vezes e vezes sem conta.

Só assim se explica a disposição 
curiosamente adequada nas listas, 
sempre nos lugares cimeiros e elegí-
veis, de ex-ministros, Vice-Ministros, 
Secretários de Estado e ex-Deputa-
dos, como já aconteceu em eleições 
a vários níveis, sendo estas fortemen-
te representadas com nomes bem co-
nhecidos do grande público de várias 
gerações, sem que o eleitor comum 
possa verdadeiramente escolher qual 
dentre estes personagens, que ele revê 
frequentemente em campanhas esté-
reis de acto eleitoral em acto eleitoral 
(pela ordem que lá são colocados na 
referida lista), seja o mais apto para 
a função que o Partido designou para 
ocupar, fazendo com que os Eleitores 
fiquem sempre “reféns da escolha” 
apriorística e congeminada entre os 
diversos dirigentes do Partido e seus 
Directores Provinciais e Governado-
res de Distrito umas semanas antes 
das eleições. 

Ora isto configura um total des-
respeito, não apenas pelo sistema de-
mocrático que supostamente deveriam 
servir, mas também pelo acto eleitoral 
que se reveste assim de um mero for-
malismo burocrático ou acto admi-
nistrativo, sem que tenha realmente 

um efeito prático concreto no resulta-
do e, o que é pior, viciando a escolha 
de todos os cidadãos, quer militantes, 
quer simpatizantes, quer dissidentes, 
quer eleitores.

Todos, sem excepção, somos enga-
nados na falsa premissa de que temos 
escolha, e que o nosso voto pode al-
terar o resultado da equação que já 
foi determinado milimetricamente à 
partida, ao fazer corresponder certo 
e determinado número de votos a um 
dado elemento da “pandilha” a que 
se pretende dar destaque, seja por uma 
qualquer compensação de um traba-
lho ou favor que mais tarde é revelado 
a público e logo abafado, seja “pela 
ausência de neurónios” e capacida-
de analítica ou de capacidade crítica e 
total servidão para com a causa Fre-
limista (dita) Socialista de trazer por 
casa, seja porque irão contribuir sem 
qualquer questionamento, através da 
disciplina de voto, sendo autómatos 
úteis do sistema, pelo qual se benefi-
ciaram ao serem praticamente eleitos 
antes de mesmo de o serem, seja ainda 
como bóia salva-vidas quando estes 
perdem relevância política em determi-
nado cargo, onde tenham sido coloca-
dos, como frequentemente se percebe 
pela constante “dança de cadeiras”, 
seja ainda porque se pretendem, no 
caso do parlamento, escudar através 
do estatuto de deputado, com imuni-
dade parlamentar, ou seja por qual-
quer outro motivo que tem um e um 
só denominador comum, estar sempre 
nos antípodas do verdadeiro interesse 
público e nacional, o qual, é relega-
do para segundo plano e subalterniza-
do aos interesses deste colectivo e dos 
seus membros, que verdadeiramente 
controlam as mais altas instâncias de 
Poder, quer dentro, quer fora do seu 
universo bastante restrito como certos 
lugares de estado que ocupam estra-
nhamente muitos deles à décadas. Se 
todas estas descrições e explanações 
não fazem ressoar em vós uma pro-
funda semelhança com a comparação 
que se estabeleceu inicialmente, não 
sei mais então o que poderá ser feito.

Para concluir — que o assunto já 
vai longo — estamos perante pessoas, 
como se vê, de má índole, que se ser-
vem do Sistema da forma que mais lhes 
convém, sem qualquer tipo de ética, 
posicionando pessoas em lugares chave 
de eleição e premeditando minucio-
samente através da ordem estabeleci-
da, o número de pessoas que poderão 
ser eleitos, ajudando assim a trepar ao 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

pódio aqueles que tenham em mente 
apenas e só o interesse do Colectivo, 
leia-se Partido, e os seus próprios, se-
leccionando e tendo a capacidade de 
eliminar e remeter para o esquecimen-
to todos aqueles que ousam pensar 
diferente ou têm uma voz contrária à 
sua liderança ou às suas acções. 

Quanto ao Eleitor e Militante este 
apenas assina de cruz (literalmente), 
ou são vistos meramente como um nú-
mero nesta lista para aqueles que há 
anos nos têm feito acreditar e conven-
cer que temos alguma escolha e que 
com excepcional perfídia nos acusam 
da nossa acção ou omissão em todo 
este processo comprometendo-nos e 
responsabilizando-nos com o resulta-
do que eles próprios planearam. 

Estas considerações vêem a pro-
pósito dos Partidos Políticos na Opo-
sição, respectivamente RENAMO e 
MDM, não fazerem qualquer frente 
à FRELIMO, pois os seus Líderes e 
principais Quadros não têm — pen-
samos nós — suficientemente inte-
ligência ou “tomates” para o fazer. 
(A propósito: que é feito do Partido 
FUMO, liderado que foi pelo seu ex-
-Presidente Dr. Domingos Arouca e de 
outros mais?!) E assim sendo, vamos 
ter que “aturar”, por muitos e bons 
anos, a continuação da FRELIMO no 
PODER, quer queiramos, quer não. 
Pensamos que a nossa salvação esteja 
nos Jovens de hoje que amanhã serão 
os homens do Furturo com capacida-
de de poderem vir a alterar este esta-
do de irresponsabilidades sucessivas 
cometidas há 48 anos a esta parte... 
Há que Apostar e ter Esperança, pois, 
na nossa Juventude Actual para que 
Moçambique se salve das “amarras” 
de que vem sendo sujeita...  

Não nos podemos esquecer que o 
caso mais flagrante que acabamos de 
assistir passou-se em Luanda/Angola, 
com as Eleições Presidenciais e a no-
meação fraudulenta de João Louren-
ço pelos seus “comparsas” directos 
do MPLA, Militantes e Simpatizan-
tes, cujos resultados eleitorais estão 
agora a ser alvo de investigação. E 
estamos em querer que em Moçam-
bique o mesmo se tem passado, custe 
embora provar.

Que é feito dos demais partidos na 
oposição? Adormeceram ou andam 
simplesmente distraídos?!
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Macua de raça, macua de verdade, axinene, 
mas nunca falso...
São vários os termos que de 

forma carinhosa, quem é de 
Nampula e aqueles que se iden-

tificam com os macuas se intitulam, 
e não é somente falácia, é o orgulho 
que temos por sermos macuas.

Corre nas redes sociais um áudio 
de um sujeito que se intitula macua, 
mas este deve ser um indivíduo que 
provavelmente nasceu lá e não se iden-
tifica sequer com o povo macua. Diz 
ele que o povo macua é traidor, e que 
é um povo sem direcção, lamento de-
cepcioná-lo pelo seu vocabulário, que 
julgo ser antigo como o senhor.

Macua é um povo visionário, com 
vontade expressa em votos e em to-
dos pleitos eleitorais da necessidade de 
mudança de governação, da vontade 
de ver o país a progredir, da vontade 
de ver a província e cidade de Nam-
pula a desenvolver, razão pela qual, 
votaram na alternância, deixaram o 

partido dos libertadores porque, volvi-
dos mais 45 anos de governação, não 
trazem nenhuma mudança, nenhuma 
dinâmica, o país retrocedeu e vivemos 
os piores dias.

Eu queria poder pensar que se refere 
aos macuas do seu partido, mas ao falar 
de eleitores e daqueles que garantem 
votos para os outros partidos, está so-
bejamente falando do povo, como um 
todo. Mas deixa-me informá-lo que 
os verdadeiros falsos são vocês que se 
acham de libertadores e usam o povo 
como papel higiénico, só procuram o 
povo quando querem enganar e ganhar 
votos dos menos informados.

Ora vejamos, o senhor Nihia tem ou 
pelo menos tinha uma casa no Bairro 
Napipine, que até a ultima vez que pas-
sei daquela rua, era intransitável, para 
se chegar as instalações da UP tinha 
que se dar uma volta. Nampula, tem 
areias pesadas de Moma e Angoche, 

duas empresas que operam naquela 
província, mas o acesso para Moma é 
uma lastima, portanto, apesar da ex-
ploração do minério, não há retorno 
para o desenvolvimento da província, 
muito menos daquele distrito. Temos o 
corredor de Desenvolvimento do Norte 
que só desenvolve os próprios donos 
da linha e os seus sócios, “malta 5%”. 

A senhora Ministra do Trabalho foi 
chorar na sua terra natal pedindo votos, 
mas não tem estrada condigna para se 
chegar lá. Isto somente para ilustrar 
alguns (des)feitos vossos, camaradas 
libertadores. Portanto, os verdadeiros 
falsos são vocês que já deviam estar na 
reforma e deixar a trabalhar aqueles 
que tem vontade de ver Moçambique 
a desenvolver.

Para o vosso conhecimento, o po-
vo todo, de forma generalizada, está 
cansado de vocês, cansado das vos-
sas falcatruas. E para vossa ciência, 

se pudessem testar o povo, não usar 
nenhuma artimanha para vencer as 
eleições, juro-vos que não teriam sequer 
um município e nenhuma província. 
Porque no geral, o povo despertou.

Caro Nihia, porque de general não 
vejo nada, a própria história que nos 
submeteram mostra-se uma farsa, e 
não foi o povo macua que inventou 
tudo aquilo. Há que se ter humildade 
e curvar-se ao povo e se desculpar de 
forma a limpar a sua imagem e quiçá, 
ter perdão dos puros de coração. En-
tretanto, mesmo que peça desculpas, 
nada garante que o povo volte a votar 
no seu partido.

Bem-haja povo macua, povo di-
nâmico e visionário, povo que quer 
e trabalhar para a mudança. Macua 
sim, mas nunca falso.

ANANIAS CHOMOLA

CARTA DO LEITOR
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Os trabalhadores da fábri-
ca de Grafite de Balama, 
em Cabo Delgado, estão 

em greve desde terça-feira finda. Em 
causa estão salários que consideram  
magros e a falta de condições con-
dignas para um trabalhador. 

Os funcionários contratados local-
mente recebem 5900 a 7 mil meticais, 
contra 30 a 45 mil meticais dos traba-
lhadores de outras zonas, assim como 
estrangeiros. Latifa Saíde Omar, ope-
radora de máquina disse que o salário 
que recebe não é de um operador.  
Desde 2016 quando foi contratada 
nunca viu os ordenados aumentarem 
como reconhecimento do trabalho 
duro que faz no dia-a-dia. 

“Pedimos o aumento do nosso sa-
lário. Pagam voos para os estrangeiros 
e para nós, até quando?”, questiona-
ram os trabalhadores.

Naisson Agostinho, outro traba-
lhador, disse que para além do salário 
magro, dentro da empresa, eles não 
têm direito de lanche, serviços de 
saúde e há há zonas em que os nati-
vos são proíbidos de entrar sob pena 
de descobrirem outras regalias que 
são de direito e que não chegam a 

JACKSON BASILIO

Trabalhadores da fábrica de grafite de Balama 
paralisam actividades e exigem salário condigno 

eles, mas beneficiam outros trabalha-
dores. Os responsáveis máximos da 
empresa minerdora, que opera em 
Balama há mais de dez anos, vivem 
em Austrália, e para não saberem da 
situação real da companhia, os encar-
regados  falsificaram os certificados 
dos naturais de Balama, passando co-
mo trabalhadores elementares, que 
foram admitidos com a sétima classe. 

Os lesados também acusam a Po-
licia da República de Moçambique 
(PRM) daquele distrito de defender 
a empresa, porque sempre impede 
a manifestação dos trabalhadores 
contra a situação precária em que 
vivem. Além de salários magros, os 
os manifestantes reclamam da hora 
de entrada e de saida na empresa. 

Naisson disse que o horário estipu-
lado para entrada é das 7 às 15 horas, 
mas muitas vezes os trabalhadores 
operam mais duas horas sem direito 
de horas extraordinárias e nem trans-
porte para o regresso às suas casas. 

Desde que foi instalado o braço 
de ferro entre os trabalhadores e o 
patronato, a Inspecção Geral de Tra-
balho de Cabo Delgado, deslocou-se 
ao local da manifestação, com objec-
tivo de ouvir as partes e ultrapassar 
a situação. No encontro que durou 

mais de cinco horas de tempo, as três 
partes não chegaram a um acordo. 
Os trabalhadores não aceitam recuar 
da decisão tomada e só voltarão a 
exercer as suas funções caso seja re-
vista a folha salarial e a criação de 
condições dignas.

NGANI tentou ouvir as declarações 
dos encarregados da empresa, mas 
estes negaram prestar qualquer infor-
mação alegando não ter autorização 
dos superiores para tecer qualquer 
declaração sobre a greve.

As vítimas disseram ainda que a 
empresa ocupou algumas terras dos 
nativos e prometeu pagar, mas até 
hoje ainda não cumpriu. Algumas 
terras pertenciam aos trabalhadores 
em greve que quando questionam so-
bre o ponto de situação do assunto 
são ameaçados.  A grafite de Balama, 
dista a 260 Km da capital provincial 
de Cabo Delgado e conta com mais 
de 700 trabalhadores locais, oriundos 
de outras províncias e estrangeiros.  

Trabalhadores da Fábrica de Grafite em Balama, província de Cabo Delgado



PEDRO FABIÃO

A primeira auscultação do 
PEUR 2022-2032 ocor-
reu em Nampula há dias. 

Na passada sexta-feira foi a vez da 
província de Niassa, num evento 
realizado na cidade de Lichinga onde 
os intervenientes entre os quais aca-
démicos da instituição e parceiros 
externos, lançaram desafios à reitoria 
da UniRovuma no sentido de inclu-
são de alguns aspectos tidos como 
fundamentais e exclusão de outros 
considerados como desajustados.

O PEUR compreende dez linhas 
estratégicas que são o ensino; pes-
quisa, extensão, inovação e publica-
ção; tecnologias; recursos humanos; 
recursos financeiros; recursos patri-
moniais; governação democrática; 
comunicação e imagem; área de 
cooperação e internacionalização; 
e, por fim, assuntos transversais.

Saide Aquimo, da Direcção Pro-
vincial de Educação (DPEd) de 
Niassa aconselhou para que o instru-
mento esteja alinhado com o Plano 
Estratégico do sector da Educação 
2020-2029 onde se propõe a junção 
da cadeira de ciências sociais com 
a de geografia, no primeiro ciclo do 
Ensino Secundário, de modo a cor-
responder com a realidade actual. 

Aquele responsável propôs tam-
bém a necessidade de haver reforço 
de parcerias entre a UniRovuma com 
outras instituições; apetrechamento 
de laboratórios e bibliotecas e a cria-
ção de uma ligação entre este esta-
belecimento de ensino superior para 
com o sector de Educação, visando 
entender as áreas com necessidades 
para introdução de novos cursos.

Durante a sua intervenção, o 

docente da universidade, Roberto 
Preto, disse que após a divulgação 
antecipada do PEUR, admite-se 
que haja uma tendência de perca 
da principal identidade da institui-
ção que era fundamentalmente de 
ensino e a situação aumenta com a 
insignificante capacidade material 
que existe. 

A UniRovuma situa-se num dos 
bairros de expansão da cidade de 
Lichinga e dispõe de um enorme 
espaço desocupado. O docente 
Roberto Preto propõe que a reitoria 
deveria ocupar a área com infra-es-
truturas como postos policial e de 
saúde; residencial ou mesmo con-
vidar as agências bancárias para 
explorarem o local.

O Presidente da Associação dos 
Estudantes da UniRovuma, Wilson 
Estefânio, destacou a fraqueza na 
componente de recursos humanos, 
sobretudo na área de formação. A 
funcionária dos Serviços Provin-
ciais de Infra-estruturas de Niassa, 
Inocência Tomás, falou sobre a 
segunda linha estratégica que versa 
sobre pesquisa, extensão, inovação e 
publicação, tendo dito constatar-se 
a falta de especificação de locais de 
implementação. 

Intervindo sobre o assunto, a 
Directora dos Serviços Provinciais 
de Assuntos Sociais, Lisete Dinala, 
mencionou que em Niassa ainda 
existem muitos problemas no seio 
das comunidades e a introdução 
de novos cursos nas áreas de ciên-
cias, engenharias, matemática, entre 
outros, aliado ao Ensino Técnico 
Profissional seria uma mais valia.

A propósito da terceira linha estra-

tégica referente as tecnologias, Dinala 
frisou que em vez de serem vistas 
como estratégias, há alguns aspectos 
que deveriam ser apresentados como 
acções. A titulo de exemplo citou a 
criação de uma página electrónica 
da UniRovuma; garantir a manu-
tenção regular de infra-estruturas 
tecnológicas; massificar o uso das 
plataformas electrónicas; introduzir 
sistemas electrónicos de controlo de 
presenças, todas elas deverão ser con-
vertidas para o Plano Operacional.

Face as intervenções, o Director 
de Planificação na Universidade 
Rovuma (UniRovuma) e Coorde-
nador da iniciativa, Prof. Dr. José 
Baptista, respondeu que a UniRo-
vuma não está a deixar de lado a 
vertente de Educação, mas trata-se 
do seu alargamento, tanto é que a 
questão do ensino está acomodada 
na Faculdade de Educação e Psico-
logia. 

Baptista explicou que não se abre 
nenhum curso na instituição sem 

preparar os professores e Conselho 
Técnico Administrativo, a partir de 
um estudo feito, para apoiar e acom-
panhar e, neste momento, a UniRo-
vuma está num processo de formação 
de docentes em diversas áreas para 
responder as novas demandas.

O Director Académico da UniRo-
vuma, Adelino Assane, esclareceu 
também que na Pesquisa, Extensão, 
Inovação e Publicação há um con-
junto de matérias que foram definidas 
em cada um dos objectivos estraté-
gicos e linhas. Uma delas é da exis-
tência de uma política de pesquisa 
e de financiamento na instituição 
que dão a conhecer todos os pro-
cedimentos para o efeito e chamou 
a necessidade de observar o PEUR 
como um instrumento macro que 
para sua operação tem regulamentos 
apropriados e serão avaliados nos 
momentos desejados.

Por seu turno, na fase final de 
auscultação, a Vice-reitora da Uni-
versidade Rovuma (UniRovuma), 
Prof. Catedrática Sarifa Fagilde, 
agradeceu consideravelmente as 
contribuições apresentadas pelos 
participantes e assegurou que cer-
tamente serão tidas em conta para 
melhor incorporação das mesmas na 
última versão do PEUR 2022-2032.

Sobre as missões das universidades, 
Fagilde defendeu que internacional-
mente o que sempre aparece são o 
ensino, pesquisa e extensão, mas hoje 
até já se fala da internacionalização, 
por isso a sua instituição tem esta 
última como uma das linhas estra-
tégicas. Nesta semana, a província 
de Cabo Delgado irá acolher nesta 
semana um evento similar.
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A Universidade Rovuma 
(UniRovuma), instalada 
em 2019 nas três províncias 
do norte do país (Niassa, 
Cabo Delgado e Nampula) 
está a promover seminários 
de auscultação aos diver-
sos intervenientes para a 
criação do seu Plano Estra-
tégico (PEUR) 2022-2032 
e posterior aprovação pelo 
respectivo Conselho Univer-
sitário.

Vice Reitora da UniRovuma, Sarifa Fagilde

UniRovuma promove auscultação para Plano 
Estratégico 2022-2032 em Lichinga

Lisete Dinala



Abordado sobre a suposta criação de 
novos municípios em 2023, medida  
anunciada recentemente pela ministra 
da Administração Estatal e Função 
Pública, Ana Comoana, Cuco disse 
que não existem condições mínimas 
para o alargamento dos municípios, 
porque nota-se défices financeiros 
em algumas autarquias já existentes 
e que sobrevivem através do Fundo 
de Compensação Autárquico (FCA).

“Sob ponto de vista financeiro, a 
maior parte dos municípios sobrevive 
através do Fundo de Compensação 
Autárquica, com a excepção das 
cidades de Maputo, Matola, Beira 
e Nampula, para pagar salários 
aos funcionários. Se nós estamos 
a projectar a introdução de novos 
municípios temos que ter em conta esta 
componente financeira, para que estas 
autarquias não dependam do FCA 
e sejam capazes de autossustento”, 
frisou.

O analista político defende a 
necessidade de se aprofundar o 
modelo de descentralização através 
do envolvimento das academias, 
na criação de novos municípios, 
sob pena de se voltar a cometer os 
erros do passado. “Este processo 
carece de estudos sérios que possam 
permitir uma boa projecção para o seu 
funcionamento e não pode ser imbuído 
por interesses políticos. Temos que 
corrigir os pontos que achamos que 
estão errados porque é uma questão 
fundamental”, comentou.

Adiamento das eleições distritais
Quanto à suposta realização das 

eleições distritais em 2024, Cuco diz 
que o governo tem a obrigação de 

Arcénio Cuco, que também, 
é analista político, entende 
que as falhas detectadas 

na implementação do processo de 
descentralização dos órgãos de 
soberania tem a ver com os interesses 
políticos, pois o processo resulta de 
várias negociações entre o Governo 
da Frelimo e a Renamo, principal 
partido da oposição no país.

O académico diz que, a tomada 
de decisões de forma emotiva 
pelos envolvidos no processo de 
descentralização, poderá comprometer 
sobremaneira a extensão dos serviços 
e sua desburocratização para as 
comunidades. 

“O grande problema é que este 
processo apenas visa responder a 
problemas políticos entre os principais 
signatários dos Acordos Gerais de 
Paz. Por isso, o processo foi concebido 
sem a observância dos elementos 
chaves em prol da defesa do pacato 
cidadão”, referiu.

Olhando para este pressuposto, 
Cuco diz que a provisão dos serviços 
aos cidadãos, está longe da sua 
concretização, uma vez haver 
interferência de agendas entre os 
governantes. O nosso interlocutor 
mencionou também a colisão de 
actividades entre o Secretário de 
Estado e Governador da província, no 
âmbito da descentralização provincial, 
como sendo um dos elementos que 
mancharam a descentralização.

“Este processo não pode ser feito 
de qualquer maneira, ou seja, não 
podemos olhar sob ponto de vista 
administrativo, mas também de outros 
serviços. Vou citar alguns exemplos 
marcantes como o desmembramento 
da Universidade Pedagógica que fez 
com que existisse noutras partes do 
país e isso nos orgulha bastante”, disse. 

consolidar todos os processos em 
carteira, de modo a alcançar os 
sucessos nos passos subsequentes.

“Ainda não consolidamos o 
processo que nos levou à criação 
das autarquias locais, ou seja, é um 
pacote que nos traz muitas zonas 
de penumbra”, disse Cuco. “Você 
vai partir para as eleições distritais 
imbuído por interesses políticos e não 
pela defesa do cidadão, porque vai 
criando estruturas administrativas 
que se sobrepõem e não respondem 
aos interesses dos beneficiários. Pelo 
contrário vai criar uma estrutura 
administrativa difícil de articulação, 
e isso não é bom”, acrescentou.

Discurso de Nihia choca princípios 
da criação da Frelimo 

Segundo a nossa fonte, os recentes 
pronunciamentos do veterano e 
quadro sénior do partido Frelimo, 
Eduardo da Silva Nihia, que acusa 
os macuas de serem falsos e sem 
direcção, em retaliação das derrotas 
que o partido Frelimo vem somando 
nos últimos anos, nos municípios de 
Nampula, chocam com os princípios 
da criação do partido Frelimo.

Cuco explicou que os princípios 
da criação do partido no poder 
em Moçambique assentam-se na 
consolidação da unidade nacional, 
promoção da paz, elementos cruciais 
para a construção de um Estado de 
direito democrático, mas na sua óptica, 
os actuais dirigentes da Frelimo estão 
a sabotar estes princípios. 

“Este discurso não ajuda para 
a construção de um Estado. Se 
o discurso do avô é um discurso 
de desunião, saiba que o neto irá 

AGOSTINHO MIGUEL

“Discurso de Nihia choca com os 
princípios da criação da Frelimo”

também seguir os mesmos passos 
porque trata-se de uma referência. 
Enfim, não estamos vedados a 
discutir pensamentos ou críticas, 
porque quanto mais discutimos essas 
questões é melhor para a fortificação 
do Estado que queremos construir”, 
disse.

O académico diz que é altura de 
pensarmos na unidade nacional porque 
antes foi um elo de hegemonização 
entre povos, daí a necessidade de cada 
um e com espírito patriótico, fazer 
valer os princípios que nortearam a 
conquista da independência nacional 
do jugo colonial português.

“Já não é altura de pensarmos na 
unidade nacional tendo em conta os 
princípios que nós fomos colocados 
durante a luta arma e logo depois 
da independência, porque a unidade 
nacional era pensada no sentido de 
hegemonização. Agora, devemos nos 
centrar e encontrar uma fórmula 
mágica para a construção de uma 
unidade nacional à medida das nossas 
diferenças”.

Contenção do elevado custo de vida
O académico e docente universitário 

associa ao elevado custo de vida que 
o país atravessa, à falta de políticas 
económicas claras para responder 
às preocupações das populações 
vulneráveis.

“Precisamos de medidas claras e 
concretas para que o próprio cidadão 
moçambicano sinta que há uma 
direcção que nos possa conduzir 
para a mitigação destes problemas. 
Aliás, é primordial que o Governo 
paute pela inclusão de modo que 
estes problemas não tenham reflexos 
nos bolsos dos cidadãos”, advertiu.

Cuco diz que o exectivo de 
Moçambique devia copiar o modelo 
que foi implementado e com sucesso 
no Brasil. Trata-se da criação dao 
programa “Bolsa Família”, na era 
do presidente Lula da Silva, para 
ajudar a população desfavorecida. 

“A Bolsa Família” permitiu  
que os cidadãos brasileiros que 
se encontravam numa situação 
de extrema pobreza ganhassem 
coragem, superando as dificuldades 
da vida. Portanto, o nosso governo 
tem que copiar o mesmo exemplo 
para fazer face ao elevado custo de 
vida”, sugeriu.
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O académico e docente 
universitário, Arcénio Cuco, 
considera que o processo de 
descentralização no país, 
ainda continua centralizador, 
o que de certa forma tem 
originado falhas na sua 
implementação, devido a 
falta de estudos profundos 
por parte das autoridades 
governamentais.

Arcénio Cuco 
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Comiche defende que povo Macua é a razão 

da governação da Frelimo

O chefe da brigada central da 
Frelimo de apoio ao círculo 
eleitoral de Nampula, o 

maior do país, reconheceu que a tribo 
Macua, constitui a razão da governação 
do seu partido, pela forma como tem 
encarado os assuntos do dia, sobretudo 
na reconstrução do tecido social, numa 
altura em que a província tem sido 
invadida por terroristas. 

O político fez estas declarações na 
sequência da realização da conferência 
provincial da sua formação, evento que 
decorreu a nível nacional no fim de semana 
último, com o objectivo de revitalizar os 
seus órgãos de base. O evento culminou 
com a eleição dos secretários provinciais 
e os respectivos secretariados, com olhos 
postos aos próximos pleitos eleitorais. 
A oportunidade também serviu para 
escolher quadros que vão representar 
o partido no 12º congresso a ter lugar 
ainda este mês na capital do país. 

Com estas movimentações, a Frelimo 
pretende colocar figuras que se identificam 
com a sua causa e que possam assegurar 

vitorias nos próximos eleitorais.  Para a 
província de Nampula, círculo eleitoral 
que tem sido determinante para os 
resultados eleitorais, foi reeleito Luciano 
de Castro, quadro daquela formação 
politica que já comandou os destinos da 
província e já ocupou pastas ministeriais 
nos mandatos anteriores. De Castro tem 
a missão de resgatar os cinco dos sete 
municípios que se encontram sob gestão 
da Renamo, nomeadamente, Nampula, 

Nacala-Porto, Ilha de Moçambique, 
Angoche e Malema. “Foram eleitos 
os melhores de entre os melhores, e 
estes representam os interesses do 
partido Frelimo, e encorajamos para 
que prossigam na mobilização de mais 
membros e a respectiva manutenção”, 
sublinhou Comiche.

O Primeiro Secretário Provincial, 
que foi reeleito, lamentou o facto de 
pouco mais de seiscentos membros, que 

militam na Frelimo nos 21 distritos que 
corporizam Nampula e com capacidade 
de mobilização das comunidades, 
terem perdido a vida ao longo deste 
ano, com destaque para o Professor 
Doutor Zacarias Ivala. “Queremos 
continuar a cultivar a união, coesão 
interna, critica e auto critica, combate 
ao tribalismo, racismo, e tudo de bom 
que caracterizam os ideais do nosso 
partido”, concluiu o secretário.

Macuas “expurgam” Nihia do Comité 
Central da Frelimo

Os macuas presentes na conferência 
provincial em Nampula, negaram o 
voto ao general Eduardo da Silva 
Nihia, deixando-o numa situação 
desconfortável no seio dos camaradas, 
e fora do comité central desta formação 
política.  

Nihia, quadro sénior do partido 
Frelimo e chefe da brigada central de 
assistência ao distrito de Nampula 
amealhou apenas um voto que se supõe 
ser dele próprio. Nampula vai participar 
no próximo congresso da Frelimo com 
um total de noventa membros. 

JÚLIO PAULINO

Eduardo Nihia, o terceiro à direita, não conseguiu juntar votos para o CC da Frelimo

Muchopa alerta sobre divisionismo no interior 
da FRELIMO em Niassa
PEDRO FABIÃO

Artur Nanlicha Muchopa, 
o único candidato e que 
concorreu para sua própria 

reeleição ao cargo de 1º Secretário do 
Comité Provincial do Partido FRELIMO 
(CPPF) em Niassa renovou desde ontem 
(11-09) o seu mandato, com um total 
de 111 votos válidos dos 112 na urna 
(um inválido), correspondentes a 99,11 
por cento. 

Discursando poucos instantes após 
a sua recondução, Nanlicha Muchopa 
saudou a todos e deu a conhecer que 
ocupar a função de 1º Secretário 
do Comité Provincial do Partido 
FRELIMO (CPPF) em Niassa e em 
qualquer parte do país não constitui 
uma tarefa simples e fácil, pois requer 
uma concentração e aglutinação das 
massas de todos, tudo no âmbito do 
depósito de confiança dado a si para 
assumir o compromisso.

O reconduzido saudou também os 
membros do partido que concorreram 
mas não conseguiram passar pela 
limitação do número de assentos para 
o efeito e pediu a eles e a todos para 
que continuem sem se distanciarem 
com a FRELIMO, com probabilidades 

de almejaram o objectivo de entrar 
nos próximos ou outros momentos. 
“O que eu quero pedir a vocês todos, 
ajude-nos para trabalhar. A província é 
extensa. Precisamos de angariar mais 
membros. Precisamos de manifestarmos 
a informação do nosso Governo, das 
suas realizações e do partido, também”, 
informou o vencedor.

Apesar da satisfação, Artur Nanlicha 
Muchopa severamente alertou aos seus 
membros a abster-se do divisionismo 
caracterizado pelo tribalismo e 
regionalismo no interior desta formação 
política.

“Camarada! Eu quero vos pedir. 
Quem ganhou não é Macua, não é 
Nyanja, Yao. Quem ganhou é um 
membro do partido FRELIMO. Eu 
peço para armazenarmos o naturalismo, 
porque eu também, como macua, a 
minha província é esta aqui. Como 
Yao, a minha província é esta. Vamos 
lá enterrar hoje porque eu no meu 
secretariado vou levar todos” disse e 
prometeu o 1º Secretário da FRELIMO 
em Niassa.

Indo mais longe, Muchopa disse ter 
sofrido de ameaças de promessas de 
baleamento com pessoas, segundo ele, 
são conhecidas e continuam a mandar 

mensagens de temor ou de queixas.
“Eu estou cheio de mensagens no 

meu telefone que dizem que vão me 
balear. Essas pessoas quando não 
me insultam não sinto bem, até sinto 
comichão. Aqueles que querem me 
ameaçar, ameacem e, se quiser, venham 
frente a frente, não tem problema. Se 
for problema da FRELIMO, deixa a 
FRELIMO ir em frente”, disse a fonte. 

Por seu turno, o Membro da Comissão 
Política da FRELIMO e chefe da brigada 
central de assistência à província de 
Niassa, Sérgio Pantie, a propósito da 

conferência, chamou igualmente atenção 
aos membros do partido para coesão 
interna, a unidade nacional e analisar 
os anseios da população de Niassa. 

“Por isso, reiteramos o nosso 
apelo para que cada um de nós possa 
reflectir e contribuir com as suas ideias 
e pontos de vista juntos possamos 
continuar a lograr sucesso no campo 
político, económico e social dentro dos 
princípios que norteiam a organização 
e funcionamento do nosso partido”, 
frisou Pantie.

Artur Muchooa
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Oposição deplora subida de preços de transporte à 
revelia da Assembleia Municipal em Chimoio

Chamado a se pronunciar, o 
presidente da Assembleia 
Municipal da cidade de 

Chimoio, Manuel Sueta, veio dizer 
que não havia espaço para o reajuste da 
tarifa, uma declaração que não passou 
de mera acção política, porque no dia 01 
de Setembro, as tarifas foram reajustadas 
sem o aval do órgão fiscalizador.

O representante do Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM), 
na Assembleia Municipal de Chimoio, 
Alberto Nota, disse ser um acto de desacato 
às autoridades, que merece reparo por 
parte do Governo. “Primeiro dizer que 
é uma atitude à revelia. Uma associação 
não tem a força de lei para estipular uma 
tarifa sem aprovação”, disse Nota. “Em 
outros municípios, as associações de 
transportadores submetem a proposta à 
assembleia municipal para a aprovação, 
porque é lá onde nós discutimos, colhemos 
as sensibilidades dos munícipes e com 
base nisso chegamos ao consenso e 
não se faz de uma maneira arbitrária”, 

acrescentou. O chefe da bancada da 
RENAMO, na Assembleia Municipal 
de Chimoio, Samuel Macocove, suspeita 
haver negociações entre a associação dos 
transportadores públicos de passageiros e 
o município, dado o silêncio que prevalece 
por parte das autoridades locais. 

“Nós também estranhamos o 
agravamento de preços, sem consulta 
ou contacto com o órgão deliberativo 
para autorização. Nos bastidores temos 
acompanhado que há negociações 
entre a associação e o executivo, mas a 
competência para deliberar este acto é da 
assembleia municipal”, disse Macocove. 
Infelizmente até aqui nunca a assembleia 
municipal, nos contactou ou comunicou 
sobre a existência de uma vontade de 
agravamento das tarifas ao nível da 
nossa cidade. Assim sendo achamos 
que essa subida é ilegal”, acrescentou. 

Questionados sobre os elevados preços 
de combustível que supostamente 
sufocam os transportadores daí terem 
optado por aquela medida, os chamados 
representantes do povo na autarquia de 
Chimoio mostraram-se solidários com 
os transportadores, mas sublinharam 
que pecam por estar a implementar 
uma medida sem o crivo da assembleia 
municipal.

“Esta é a segunda vez que a associação 
está a aumentar os preços, se estiver 
lembrado, eles aumentaram há pouco 
tempo para 13,00 meticais, também 
sem o aval da assembleia municipal e 
agora estão a fixar no valor de 15,00 
meticais, também sem consentimento da 
assembleia, portanto penso que alguma 
coisa não está bem aqui”, observou Nota, 
que é o único representante do MDM, 
na assembleia municipal de Chimoio.

“É necessário que se encontre um 
meio termo para que tanto o passageiro 
assim como o transportador não saia 
prejudicado, como por exemplo, subsidiar 
os combustíveis para os transportadores”, 
propôs o timoneiro da bancada da perdiz.

Entretanto, os utentes das rotas dos 
bairros que viajam à cidade e vice-versa, 
repudiaram a subida dos preços de 
transporte pois entendem que tal acção 
só poderá sufocar o bolso do pacato 
cidadão que a cada dia é obrigado a 
apertar o cinto. 

Celina Chimucudo, vendedora de 
legumes no mercado central Josina Machel 
é disso exemplo. A dona Chimucudo 
adquire os seus produtos na cintura verde 
da urbe e deplora o aumento do preço 
dos transportes interurbanos. “Meu filho, 
os nossos políticos já estão cansados de 
nos governar. Eu dantes comprava esta 
alface, couve ou tsunga lá em baixo, na 
zona da UniZambeze e preciso de dois 
transportes para fazer chegar aqui no 
mercado. Como vou viver com esses 
novos preços, se preciso de alimentar os 
meus filhos e netos cujos pais morreram 
em 2018, está mal isso”, disse a anciã.

Já no terminal de chapas de Nhauriri, 
ouvimos o depoimento de Afonso Mambo, 
que disse estar consternado com a situação. 
“Está complicado isto, em menos de 
um ano dois aumentos dos preços de 
chapas! Nós em Janeiro pagávamos a 10 
meticais, em Fevereiro aumentaram para 
13 e neste mês aumentaram mais para 15 
meticais. Mas afinal, que vida estamos 
a levar mesmo?””, questionou Mambo 
acrescentado que “o salário nunca sobe, 
mesmo a famosa TSU, não passou de 
falácia”, rematou.

Os munícipes de Chimoio, 
em Manica foram 
surpreendidos com o aviso 
de reajustes de tarifas de 
transportes semi-colectivo 
de passageiros de 13,00 
para 15,00 meticais, 
sem que a mesma fosse 
objecto de debate no órgão 
competente.

BENEDITO COBRISSUA

Associação dos 
Magistrados do 
Ministério Público 

tomou conhecimento através de 
publicação do Jornal NGANI , 
na sua edição semanal XLVIII, 
de segunda feira dia 05 de 
Setembro do ano de 2022, na 
qual na pagina 7 do mesmo 
Jornal , no cartão do leitor com 
o Titulo’’ Funcionários Judiciais 
dinossauros eternizam-se no 
poder usando o sistema judicial 
para o seu proveito.’’

No texto fazia referência de 
dois Magistrados do Ministério 
público, em exercício das suas 
funções, acusando-os de actos 
relacionados com a corrupção, de 
perseguir pessoas de preferência 
de raça branca. E ainda no mesmo 
texto de forma caluniosa o autor 
chega a chamar uma magistrada 
do Ministério Publico de gorda 
entre outros apelidos numa 
clara intenção de denigrir sua 
imagem, reputação e prestígio 
da sua função. Como associação 
queremos por esta via repudiar 
e condenar este acto e qualquer 

forma de ataque ao Magistrado 
contra a sua honra e dignidade.

Na constituição da Republica 
de Moçambique estão garantidos 
o direito a imagem, a honra e 
ao bom nome para todos os 
cidadãos independentemente da 
sua profissão, cor, raça, lugar de 
nascimento, religião entre outros .

Os Magistrados do Ministério 
Público na sua atuação, observam 
vários critérios e princípios, entre 
elas o de legalidade, honestidade 
imparcialidade e não são movidos 
de qualquer sentimento contrario 
com a sua deontologia. Denigrir 

publicamente imagem de 
qualquer cidadão em particular 
aos Magistrados do Ministério 
Publico por causa do seu oficio, 
constitui crime punível nos 
termos da lei.

Essas condutas não podem 
serem apadrinhadas por qualquer 
meio de comunicação social, 
por constituir crime. Como 
agremiação continuaremos 
firmes na prossecução dos 
objetivos conferidos por lei.

Maputo aos 10 de Setembro 
de 2022

Nota de Repúdio

Cidade de Chimoio
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Um livro obrigatório na sua Estante

No mais, trata-se de um 
estudo exaustivo daquilo 
que é o Estado Islâmico, 

das suas origens, ramificações, do 
trabalho efectuado no terreno e que vai 
desde o arregimentar de combatentes 
estrangeiros à manipulação de forma 
eficaz das redes sociais, superando em 
muito aquilo que já a Al-Qaeda tinha 
conseguido nesse domínio. Longe 
vão os tempos em que os discursos 
dos pregadores e líderes religiosos 
eram escutados em cassetes por parte 
de um auditório limitado. Agora, 
a internet coloca o radicalismo ao 
alcance de um clique e a palavra do 
terror consegue o dom da ubiquidade.

Muito relevante, também, é 
a atenção dada pelos autores 
ao fenómeno do messianismo 
apocalíptico que tem passado ao 
lado de muitos, mas desempenha 
um papel importante na doutrinação 
de alguns grupos. Sendo embora 
predominantemente xiita, o 
messianismo/milenarismo tem um 
lugar central na ideologia do Estado 
Islâmico sendo um dos elementos 
que está na base da violência gráfica 
executada pelos militantes do grupo, 
numa tentativa de levar a uma 
conflagração mais geral de cariz 
apocalíptico, algo já visto em seitas 

Este é o terceiro título 
editado entre nós acerca 

do fenómeno “Estado 
Islâmico” (se exceptuarmos 

os que versam o assunto 
mas centrando-se nos 

combatentes “portugueses” 
daquela entidade). Dos 
anteriores, de Patrick 

Cockburn e Nuno Rogeiro, já 
falamos numa outra rubríca. 
Acerca deste podemos dizer 
que é, indiscutivelmente, o 
melhor dos três. Sobretudo 
porque, além da abordagem 
ao Estado Islâmico, dirige 
também a sua atenção ao 
fenómeno do terrorismo 

islâmico e suas raízes 
e inclui uma exposição 

dos momentos-chave do 
expansionismo muçulmano.

TEXTO: AFONSO ALMEIDA 
BRANDÃO

FOTO: ALBINO 
MABUMANA

e outros grupos religiosos ao longo 
da História.  No fundo, o que temos 
aqui e é demonstrado claramente 
pela leitura do presente trabalho, é 
a importância da religião enquanto 
motor da história, por muito que custe 
aos estudiosos de cariz marxizante.

De forma muito breve, o que se 

pode dizer acerca desta obra é que 
se trata, até à data, da melhor que 
se encontra disponível no mercado 
editorial nacional sendo, para o 
Estado islâmico, o que “A Torre do 
Desassossego”, de Lawrence Wright, 
é para a Al-Qaeda. Num momento em 
que políticos incapazes e desonestos 

mentem despudoradamente aos 
seus eleitores, dizendo que o Estado 
Islâmico não o é, aqui fica um guia 
muito relevante para a compreensão 
do fenómeno e que oferece ainda 
pistas para outras investigações mais 
alargadas acerca da ameaça islâmica 
em geral.

Um livro de leitura obrigatória
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