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Governo volta a mostrar musculatura 
contra o seu “patrão”

Na última quinta-feira, 14 de 
Julho, a cidade e provín-
cia de Maputo acordaram 

como uma “cidade fantasma”, por con-
ta do medo imposto por uma mensagem 
de áudio partilhada nas redes sociais 
avisando de uma possível manifestação 
popular. Porque a mensagem foi parti-
lhada dias antes, a polícia tratou de vir a 
terreiro prometer tomar medidas contra 
a manifestação, pois, para a corporação 
era ilegal por não ter um “rosto”.

A posição da polícia trouxe a carga 
mais uma vez o debate sobre a necessi-
dade legal de “autorização” ou não por 
parte das autoridades para o exercício 
pleno do direito consagrado na consti-
tuição da República de Moçambique. 
Ainda que tenha sido um chamamento 
sem rosto, a verdade é que o áudio colo-
cado à circular provocou um sentimento 
de medo: as pessoas não se fizeram aos 
seus postos de trabalho, escola e para 
cumprir as suas diversas agendas.

Os sectores formais e informais fica-
ram praticamente paralisados durante o 
dia todo, criando prejuízos financeiros 
e económicos incalculáveis para o país. 
As poucas pessoas que se fizeram a rua, 
seja por que razão for, notaram no dia, a 
presença de uma força policial incomum 
nas principais ruas de entrada da cidade.

Os populares tiveram, em alguns 
pontos da Matola e da cidade, ousadia 
de queimar, de forma tímida, pneus ao 
longo da estrada como forma de protes-
to contra o custo de vida que subiu dras-
ticamente. Outros arremessaram pedras 
contra veículos particulares e de trans-
porte público que se fizeram timida-
mente à estrada. A polícia deteve alguns 
manifestantes e vasculhou pneus de casa 
em casa, nas zonas “de risco”. 

Segundo o porta-voz do comando-
-geral da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), Orlando Modumane, 
foram registados pelo menos cinco focos 
de desordem pública, nos quais pessoas 
não identificadas atearam fogo a pneus 
e arremessaram pedras para a via públi-
ca, mas nenhum dos episódios foi grave. 
“A situação no país está controlada nas 
principais cidades”, frisou o porta-voz 
da PRM, citado pela Televisão de Mo-
çambique.

Em pelo menos três bairros (Luís 
Cabral, Zimpeto e Manduca) algumas 
pessoas queimaram pneus e tentaram 

bloquear as estradas, mas os poucos 
episódios que podiam provocar algu-
ma agitação foram de imediato trava-
dos pela polícia.

Meios usados para evitar agitação em 
Maputo seriam úteis em Cabo Delga-
do

O Centro para Democracia e Desen-
volvimento criticou, nesta sexta-feira, 
alegados acessos no contingente poli-
cial destacado para evitar agitações na 
quinta-feira em Maputo, considerando 
que os meios preparados para travar o 
protesto seriam úteis no combate à in-
surgência em Cabo Delgado.

“No lugar de responder com me-
didas concretas para aliviar o impacto 
da crise, o Governo mobilizou todas as 
unidades da polícia, munidos de armas 
de guerra, pistolas, granadas de gás la-
crimogéneo, cães e carros blindados. 
Meios materiais e humanos que tanta 
falta fazem em Cabo Delgado, onde a 
população indefesa continua a morrer 
nas mãos de extremistas violentos”, re-
fere o Centro para Democracia e De-
senvolvimento (CDD), em nota distri-
buída à comunicação social.

Com o risco de agitação face à circu-
lação de mensagens convocando uma 
manifestação contra o elevado custo 
de vida em Moçambique, na quinta-
-feira as ruas da capital foram percorri-
das, desde bem cedo, por blindados da 
Unidade da Intervenção Rápida (força 
antimotim) e outro tipo de forças poli-
ciais, bem equipadas.

Para o CDD, o Governo preferiu 
adotar uma estratégia de “repressão so-
cial”, ignorando as causas do problema. 
“As causas da revolta de ontem conti-
nuam intactas, a repressão é a aposta 
do Governo e o povo precisa de catar-
se social”, refere a organização, que 
acusa as forças policiais de terem usa-
do gás lacrimogéneo e disparado balas 
de borracha nos poucos episódios em 
que populares tentaram bloquear vias 
de acesso, queimando pneus e colocan-

do barricadas nas estradas. O receio de 
agitação nas ruas deixou a capital mo-
çambicana a meio-gás, com vários es-
tabelecimentos encerrados e dificulda-
des na mobilidade, na medida em que 
vários transportadores preferiram en-

MANGAVA DOS SANTOS

Grevistas reivindicado contra o elevado custo de vida no país

costar os seus veículos devido ao risco. 
Em 2008 e 2010, o aumento do preço de 
transporte rodoviário, acompanhado do 
agravamento do custo dos bens e servi-
ços essenciais, gerou revoltas populares 
nalgumas das principais cidades do país, 
resultando em confrontos com a polícia 
e destruição em alguns locais.

Governo apela a calma
O Primeiro-ministro, Adriano Ma-

leiane, pediu calma aos moçambicanos, 
apelando que os mesmos devem produ-
zir a própria riqueza para conter o alto 
custo de vida. Maleiane acrescentou 
ainda que o Ministério da Indústria e 
Comércio deve trabalhar mais para me-
lhorar o sector.

Ainda que não tenha sido confirma-
do, os usuários de Internet no país, no-
taram alguma lentidão ou praticamente 
um apagão na Internet, principalmente 
para usar as plataformas electrónicas 
de mensagens (WhatsApp e Facebook), 
como forma de conter a propagação de 
vídeos e mensagens. 

SOCIEDADE

O Governo moçambicano 
voltou mais uma vez a 
mostrar músculos ao seu 
“patrão”, quando o assunto 
é ouvir o grito de socorro em 
relação ao custo de vida que 
disparou drasticamente desde 
o início do ano.

FDS assaltam base dos terroristas 
em Macomia

O combate contra o terrorismo 
em alguns distritos da Pro-
víncia de Cabo Delgado con-

tinua. Na última semana mais uma base 
dos terroristas foi assaltada, depois de vá-
rios confrontos entre as forças conjuntas 
de Moçambique, Ruanda e da Comuni-
dade para o Desenvolvimento da África 
Austral, (SADC) contra os terroristas nas 
matas de Katupa, distrito de Macomia.

A informação foi avançada em Pemba 
pelo Comandante em Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) e Presidente da 
República e Moçambique, Filipe Nyusi. 
Falando aos jornalistas, Nyusi, disse que 
os confrontos duraram cerca de seis dias e 
resultaram no assalto da base de Katupa.

O chefe do Estado disse na ocasião 
que depois das Forças de Defesa e Segu-
rança atacarem e ocuparem as bases de 
Diaca, Awasse, Síria 1 e 2 em Mocimboa 
da Praia e Xitaxi em Muidumbi, os terro-
ristas foram criar outra base em Katupa 
numa mata densa. O dirigente afirmou 
que foram seis dias de combate onde as 
forças conjuntas conseguiram ocupar a 
base de Katupa. 

Na base de Katupa, segundo Nyusi 
haviam nomes Bonomar, Abu Assane ou 
Abu Safa, que eram sempre citados como 
pecas chaves dos insurgentes. Nyusi foi 
mais longe dizendo que após a destruição 
da base de Macomia o inimigo pôs-se em 
fuga e está em debandada, com fúria e 
sem meios, daí que podem se refugiar em 
qualquer comunidade em busca de comi-
da. 

Após os confrontos terem perdido es-
paço, os terroristas tentaram sem sucesso 
atacar o posto administrativo de Muagui-
de no distrito de Meluco e a perseguição 

continua. Há moçambicanos que fazem 
parte da insurgência porque foram enga-
nados e forçados a engrossar as fileiras 
dos terroristas. A eles, o presidente Nyusi 
encoraja a largarem as armas, porque se-
rão bem recebidos na sociedade.

Na mesma senda Filipe Nyusi subli-
nhou na província há terroristas falsos, 
antigos ladrões e homens que com recur-
so a catanas criam problemas nas comuni-
dades e roubam bens das populações. “O 
Governo está a par disso e as FDS irão 
continuar no combate até o último terro-
rista ser abatido”, assegurou o presidente.

Neste momento, avançou o coman-
dante em Chefe, o Governo está preocu-
pado com o retorno das famílias às suas 
terras de origem e garantir condições bá-
sicas aos deslocados, como é o caso de 
água, saúde, energia entre outros serviços. 
Algumas comunidades que estavam aban-
donadas, já regressaram por livre vonta-
de, o que ajudou a descongestionar algu-
mas cidades como Montepuez, Pemba e 
Mueda e outra preocupação. Para Nyusi 
estes locais precisam de apoio devido ao 
número elevado de pessoas que vivem ne-
las, fugindo do terrorismo. O Presidente 
da República deu como exemplo a aldeia 
de Auasse em Mocimboa da Praia onde 
as algumas famílias que tinham fugido do 
inimigo já voltaram.

Depois da capital provincial de Cabo 
Delgado, a cidade de Pemba, no âmbito 
da monitoria da luta contra o terrorismo 
que tem vindo a fazer, Nyusi foi saudar e 
dar força as FDS e a força local no distrito 
de Mueda. Os militares prometeram con-
tinuar a perseguir o inimigo até que este 
deixe de ameaçar as populações. 

JACKSON BASILIO



Como era de esperar, ao nível 
da província de Nampula, a 
desorganização com “cheiro” 

à corrupção começou logo com o proces-
so de identificação dos distritos que 
iriam beneficiar dos fundos da COVID-
19. Na altura correram informações de 
que os secretários dos bairros, entidades 
confiadas para liderar o processo, sele-
cionavam os beneficiários com base na 
cor partidária, onde até alguns funcioná-
rios públicos tinham sido inscritos para 
beneficiar do subsidio. Constatadas as 
irregularidades, os parceiros do proces-
so decidiram chumbar a modalidade 
escolhida na primeira fase, tendo se 

avançado para uma outra que constituía 
na retirada de fotografias aos legítimos 
beneficiários para além das respectivas 
casas, mais mesmo assim há quem não 
teve acesso ao fundo. Primeiro, os nomes 
não constavam nas listas afixadas nos 
diversos locais identificados pelas auto-
ridades governamentais com destaque 
para escolas primárias, secundárias e 
alguns locais considerados estratégicos 
para viabilização do processo. Segundo 
porque algumas listas foram vandaliza-
das por pessoas de ma fé.

Como consequência muitos dos 
supostos inscritos não beneficiaram do 
fundo a nível da província de Nampula, 
onde os distritos de Angoche, Larde e 
Moma seriam os primeiros identificados 
para receber o valor cuja modalidade de 
pagamento estava previsto para 9 mil 
meticais por beneficiário. O valor estava 
dividido em duas tranches de 3000 mil 
meticais cada. 

Apesar destes supostos acertos para 
que os beneficiários pudessem receber 
o subsídio, nem todos inscritos tiveram 
os valores, situação que criou revolta e 
manifestação a nível da província de 
Nampula, tendo na altura, a policia sido 

solicitada para apaziguar os ânimos 
visto que os manifestantes quase que 
invadiram o Instituto Nacional de Segu-
rança Social com cânticos que diziam 
“queremos nosso dinheiro”.

Muitos dos inscritos para receber 
os fundos tinham sonhos e planos para 
melhorar a sua vida, tendo em conta 
que grande parte destes perderam os 
seus postos de trabalho na sequência da 
pandemia. Outros são trabalhadores por 
conta própria que entraram na falência 
em virtude das medidas impostas pela 
COVID-19 que começavam com o 
recolher obrigatório, requalificação de 
alguns mercados, causando assim uma 
desordem total no campo de negócio.

Em Nampula tinham sido inscritos 
mais de 140 mil agregados familiares, na 
sua maioria pais sem postos de trabalho 
e mães chefes de famílias. No entanto 
há suspeitas de desvio de fundos por 
parte dos servidores públicos que neste 
momento estão na mira do Gabinete 
Provincial de Combate a Corrupção 
de Nampula e o valor em causa ronda 
em cerca de cinco milhões de meticais.

Os suspeitos são funcionários do 
instituto Nacional de Acção Social, 
delegação de Angoche que responde 
pelos distritos de Larde, Moma, Liupo 
e Mogicual que através de esquemas 
fraudulentos foram se apoderando do 
dinheiro para beneficio próprio. O cená-
rio repetiu-se igualmente no sector de 
Educação, particularmente para escola 
secundária do distrito de Malema onde 
o desvio de aplicação deixou estudantes 
a própria sorte porque as suas infraestru-
turas não beneficiaram de reabilitação.

 “Quando perdi emprego fiquei sem 
horizontes e quando ouvi que o Governo 
daria dinheiro fiquei confiante que pode-
ria implementar os meus negócios. Mas 
quando chegou o tempo para receber, 
aproximei as entidades competentes, 

Delegações do INAS investigadas por 
roubo de fundos da COVID-19

SAÍDE SANDAR

As famílias deslocadas do terro-
rismo na província de Cabo 
Delgado receberam da primei-

ra-dama da República de Moçambique 
vários produtos alimentares, no último 
fim-de-semana. Os produtos resultam 
da contribuição de todas as províncias 
do país num movimento de angariação 
lançado por Isaura Nyusi.

O acto de entrega teve lugar na IV 
Reunião Nacional do Movimento de Advo-
cacia, Sensibilização e Mobilização de 
Recursos para Alfabetização (MASMA), 
2022 realizado na cidade de Pemba entre 
os dias 14 e 15.

Na ocasião, mais de 200 famílias 
deslocadas receberam os produtos de 
forma simbólica e os restantes ficaram na 
responsabilidade do Governo da provín-
cia, para fazer chegar aos destinatários 
em Muidumbe, Macomia, Mocímboa da 
Praia, Quissanga, Palma e Ancuabe este 
último que entrou na lista dos distritos 
abrangidos pela acção dos terroristas desde 
5 de Junho quando a aldeia de Nanduli 
foi assaltada resultando em saída massi-
va da população para diversas aldeias da 
província. 

Isaura Nyusi desafiou ao Governo 
da província para uma distribuição de 

forma transparente e deve abranger todas 
as zonas afectadas. A Cidade de Pemba, 
tem o maior número de famílias deslo-
cadas que estão a dois meses sem rece-
ber apoio que na altura, era canalizado 
mensalmente pelo Programa Mundial de 
Alimentação (PMA).

“Os produtos que hoje fizemos entrega, 
não são suficientes para todas as famílias, 
mas é um gesto louvável e amor entre nós 
moçambicanos. Esta acção deve conti-
nuar a acontecer”, finalizou Isaura Nyusi. 
Entretanto, o Secretário de Estado em 
Cabo Delgado, António Supeia, agradeceu 
o gesto e garantiu que os produtos serão 

entregues aos órgãos responsáveis para 
canalizar os apoios as famílias deslocadas 
que estão a viver em diferentes partes da 
Província lugares considerados seguros. 
Os produtos doados foram arroz, milho, 
feijão, óleo e valores monetários.

O jornal NGANI entrevistou Ortelinda 
Lopes, deslocada de Palma que está em 
Pemba há mais de dois anos e agradeceu 
pelo apoio, mas disse ter saudades de regres-
sar à terra que lhe viu a nascer e pediu 
ao Governo para que redobre esforços de 
modo que haja solução para o regresso 
da população as terras de origem. 

Isaura Nyusi doa produtos alimentares 
às vítimas do Terrorismo
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Servidores públicos na 
província de Nampula estão a 
ser investigados pelo Gabinete 
Provincial de Combate a 
Corrupção por suspeita de 
desvio de fundos destinados 
ao combate da COVID-19, 
alocado recentemente pelo 
Governo Central em quase 
todo país.

mas o meu nome não estava lá”, disse 
Mamudo Sualehe residente no distrito 
de Nampula. Outra entrevistada identi-
ficada por Mariamo lembrou que depois 
de receber a primeira tranche ficou 
expectante pela segunda tranche que 
lhe serviriam para despesas de viagem 
à província de Cabo Delgado, onde faz 
negócio na área da agricultura. “Quando 
recebi o primeiro valor fiquei feliz e com 
planos de viajar para minha terra e ir 
produzir alimentos. Guardei o dinheiro 
aqui em casa a espera da outra tranche, 
mas me cansei. Estou bralhada, pois 
fomos enganadas”, lamentou a nossa 
interlocutora. 

O Gabinete Provincial de Combate 
a Corrupção em Nampula, a través da 
respectiva directora, organizou uma 
mesa redonda na semana finda para 
debater sobre questões relacionadas 
com os fundos da COVID-19 em que os 
envolvidos, na sua maioria são servidores 
públicos, já respondem em processos e 
outros ainda estão sob investigação.

Maria Ferrão referiu que o desvio de 
fundos da pandemia é uma realidade e 
pediu sinergias a todos estratos sociais 
para combater o mal. Ainda em Nampula 
cinco funcionários estão e detidos por 
envolvimento nos crimes de corrupção 
e falsificação de documentos.

A dirigente fez saber que durante 
o primeiro semestre deste ano houve 
132 processos de corrupção. Desses, 
71 tiveram seguimento e 41 foram 
encaminhados às autoridades judiciais 
tendo culminado com implicação de três 
funcionários. “Estamos preocupados 
com a forma o fundo da COVID-19 está 
a ser gerido na província de Nampula 
por isso que hoje queremos reflictir em 
torno desta situação, tendo em conta 
que a grande parte dos envolvidos são 
servidores públicos”, referiu.

INAS em Nampula

JACKSON BASILIO

JACKSON BASILIO
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Professor viola sexualmente menor de 
sete anos no distrito de Eráti

Nos últimos tempos, o 
envolvimento de professores 
em actos criminais, quase que 
virou uma prática reiterada e 
com contornos alarmantes

AGOSTINHO MIGUEL

Um professor de aparentemente 
35 anos de idade, afecto à 
Escola Primária 7 de Abril 

no distrito de Nacaroa, obrigou uma 
menor de 7 anos de idade, a manter 
relações sexuais com ele, violando os 
seus direitos.

O caso ocorreu no dia 12 do mês 
em curso nas matas do povoado do 
régulo Khomala, posto administrativo 
de Alua, no distrito de Erati, norte da 
província de Nampula. Segundo conta 
Anita, nome fictício da menor violada, 
o professor teria lhe transportado numa 
motorizada na casa dos pais no povoado 
de Khomala com o destino ao vizinho 
distrito de Nacaroa, onde moram os 
avós.

“Chegamos numa mata, eu pedi-lhe 
para fazer necessidades menores, e de 
repente, vejo ele a me seguir, pegou-me 
pescoço e me obrigou a tirar roupa. 
Fiz o mesmo e começou a me violar”, 
conta a menor tendo acrescentado que, 
“quando terminou de me violar e na 
tentativa de ele usar a roupa, aproveitei 
a ocasião para fugir”, comenta.

Sem entrar em detalhes, D. Eugénio, 
professor há 11 anos, confessa ter 
praticado o crime hediondo, apontando 
o factor humano como estando por 
detrás da situação. “Pratiquei esta acção. 
Estou arrependido, porque coloquei em 
causa o meu emprego inclusive a minha 
personalidade. Desde já, aproveitar o 
jornal NGANI, para pedir a todos os 
professores a não compactuarem com 
aquilo que fiz”, reconheceu. 

Inconformado, João Patrício, pai da 
vítima diz que, a situação chocou a sua 
família, acrescentando que, entregou a 
criança ao professor movido pelo espírito 
de confiança. “Este professor sempre 
frequentava a nossa zona. Criamos laços 
de amizade e na sequência disso, pedi-lhe 
ajuda para carregar a ela à casa do avô 
em Nacaroa. Daí, caminharam poucos 
quilómetros e começou a praticar este 
acto. A menina conseguiu fugir para 

Sete indivíduos com idades 
compreendidas entre 28 a 49 
anos, indiciados da prática de 

diversos tipos de crimes, estão detidos 
e aguardam pela tramitação dos seus 
processos desde 10 de Julho corrente, 
pelo Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) na província de 
Niassa.

O Porta-voz do SERNIC na província, 
Moisés Matangue, referiu em conferência 
de imprensa na manhã de sexta-feira 
última, que dos sete detidos, três são 
nacionais e são acusados de furto agravado, 
recorrendo a quebra de vidros de viaturas 
em locais de estacionamento, para retirar 
bens ou acessórios.

O SERNIC fez diligências porque já 
tinha registado tais casos, culminando 
com a neutralização dos indivíduos que 
foram encontrados com diversos objectos, 
dentre eles, um computador de mesa e 
outro portátil. No dia 11 de Julho um 
cidadão de 28 anos de idade foi detido 
em Sanga indiciado de ter cometido 
um crime que, com outros malfeitores 
ainda a monte, protagonizava furtos em 
residências para vender.

O Porta-voz do SERNIC em Niassa 
igualmente informou que a instituição 

deteve uma pessoa no dia 10 do mês 
em curso, acusada do crime de burla. O 
cidadão dedicava-se a compra e venda de 
viaturas e aproveitou-se da situação para se 
apoderar de valores monetários estimados 
em trezentos mil meticais de outrem, com 
a promessa de fornecer um carro, mas tal 
não aconteceu.

Entretanto, após a entrega, o visado 
preferiu abandonar a cidade de Lichinga, 
deixando o cliente lesado e este por sua 
vez aproximou os Serviços Provinciais de 
Investigação Criminal para seguimento do 
problema em causa tendo sido neutralizado 
o malfeitor. Um outro caso citado pelo 
Porta-voz do SERNIC dá conta de um 
individuo que desferiu golpes violentos a 
outrem tendo a vitima sido internada no 
Hospital Provincial de Lichinga.

Neste último caso, Moisés Matangue 
avançou que envolve um individuo de 49 
anos de idade detido por desobediência 
diante de uma disputa de espaço no bairro 
Lulimile, arredores da cidade de Lichinga, 
onde ele alega ser da sua pertença por 
direito de herança e, por coincidência, 
outro cidadão alega ser também titular 
e provou ostentando o Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra (DUAT).

“Sentindo-se lesado, o titular do DUAT 

fez uma queixa e o SERNIC notificou 
por várias vezes ao acusado, mas ele 
não comparecia. Porque o cumprimento 
das decisões das autoridades judiciais 
é obrigatório, o SERNIC efectuou a 
detenção do mesmo para que seja ouvido 
neste processo de disputa de terreno e ao 
mesmo tempo foi instaurado um segundo 
processo por crime de desobediência”, 
disse o Porta-voz.

Na ocasião, Matengue assegurou que o 
SERNIC irá continuar a trabalhar para o 
esclarecimento de diversos actos criminais. 
Falando aos órgãos de comunicação 
social na manhã de sexta-feira finda, um 
dos indiciados confessou ter cometido o 
crime de furto de computadores no bairro 
Popular, na cidade de Lichinga, tudo com 
a intenção de vende-los, justificando que 
adere a tais práticas pelo facto de ser um 
cidadão carenciado e órfão de pai e mãe.

Entretanto, outro indiciado preferiu 
recusar prestar informações porque, 
segundo ele, já foi ouvido e remeteu ao 
seu advogado para o efeito. “Prefiro não 
me alongar porque já dei o depoimento. 
Então, não vejo a necessidade de voltar 
a falar sobre isso. Talvez, meu advogado 
possa prestar mais declarações sobre acerca 
disso”, refutou o suspeito.

SERNIC detém sete cidadãos em 
menos de uma semana PEDRO FABIÃO

estrada e vinha um jovem que lhe levou 
à casa do régulo e fui solicitado”, relata.

O pai da vítima, conta ainda que, 
após a consumação do acto, encaminhou 
a filha ao centro de saúde de Alua para 
observações médicas.  “Toda bexiga 
estava inchada. Exames médicos 
revelaram que houve penetração. Quero 
que ele pague a minha filha, porque todos 
estamos abatidos psicologicamente”, 
frisou.

O Chefe do Departamento das 
Relações Públicas no Comando 
Provincial da Polícia da República de 
Moçambique em Nampula, Dércio 
Samuel, assegurou estarem em curso 
trabalhos que visam responsabilizar o 
indivíduo pelo acto cometido.

Na mesma ocasião, Samuel apresentou 
outro indivíduo que supostamente 
sequestrou o seu irmão, por sinal menor 
de 6 anos, com o objectivo de o vender 
a preço de 80 mil meticais.

“Este episódio aconteceu no distrito 
de Mogovolas, onde este indivíduo 
pretendia vender seu irmão legítimo 
no valor de 80 mil meticais. A polícia 
fez diligência tendo culminado com a 
detenção do indivíduo e aguarda pela 
legalização da prisão”, avançou.

O indivíduo confessou o crime. 

Estou aqui porque queria vender meu 
irmãozinho a preço de 80 mil meticais. 
Vi inúmeros jovens a venderem seus 
irmãos para o nosso “boss” chamado 
Edgar”, arrolou.

Indivíduo troca amor por cadeia
Um homem que se fazia passar 

por agente dos Serviço Nacional de 
Investigação Criminal, está a contas 
com polícia em Nampula, indicado da 
prática de crime de burla, à sua amante 
e a cunhada.  Este crime, ocorreu no 
dia 10 de Julho, na zona da Memória, 
arredores da cidade de Nampula, onde 
o indivíduo se apresentou do SERNIC, 
para ludibriar amante, no sentido de 
forçar a aceitar a relação. 

“Enganei minha namorada, porque 
namorava com gajos de dinheiro. Eu 
também fiz a simulação de estar a 
trabalhar para o SERNIC. Estou muito 
arrependido porque troquei amor com 
cadeia”, reconheceu. Questionado sobre 
o seu envolvimento no crime de burla 
à cunhada no valor de 4 mil meticais 
e 50 varões, o indivíduo afirmou que, 
praticou a acção em prol da sua relação. 
Samuel disse que, este indivíduo, cometeu 
dois crimes, um relacionado com falsas 
qualidades e o outro a de burla e será 
responsabilizado.

Professor suspeito (camiseta vermelha) de violar a menor em caausa 
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OPINIÃO

Nas últimas semanas o 
mundo tem nos brinda-
do com uma onda mas-

siva de pedidos de demissão dos 
governantes, geralmente (mas não 
exclusivamente) ocidentais, que por 
razões ligadas ao desvio ético na 
administração pública, a incapaci-
dade de cumprir com as promessas 
feitas ao eleitorado e a insatisfação 
popular, apresentam o seu pedido 
de demissão dos cargos públicos 
que ocupam. Vamos analisar nes-
te artigo, se há razões para que os 
servidores públicos moçambicanos, 
também em casos de desvio ética 
e de defraudação das expectativas 
da população, adoptem a mesma 
prática que já é tradicional nos go-
vernos ocidentais.

Neste texto, a ética na adminis-
tração pública deve ser compreen-
dida como a conduta dos gestores 
que ocupam seus cargos, sendo que 
esses gestores devem agir confor-
me normas éticas, exibindo valo-
res morais para o atendimento da 
sociedade. Por outro lado, vamos 
analisar os servidores públicos com 
maior responsabilidade como Presi-
dente da República, Filipe Nyusi e 
as figuras que por ele são indicadas, 
nomeadamente Ministros, Coman-
dante Geral da Polícia, Procuradora 
Geral da República, entre outros.

Voltando para o mundo, assisti-
mos na semana finda o pedido de 
demissão do primeiro-ministro de 
Itália por este ter reconhecido não 
dispor das condições necessárias pa-
ra garantir o cumprimento do pro-
grama do seu Governo. Ou seja, o 
pedido de demissão foi motivado 
pelo facto de o chefe do executivo 
Italiano ter constatado não haver 
condições para realizar as promes-
sas da sua campanha junto do elei-
torado.

Curiosamente na mesma semana, 
o primeiro-ministro da Inglaterra, 
Boris Johnson, também apresentou 
a renúncia  à liderança do Partido 
Conservador, mas também abre mão 

no governo, até que chegue um subs-
tituto. Importa destacar que foram 
factores determinantes para a sua 
renúncia, as festas ilegais realizadas 
no período da pandemia da CO-
VID-19 e recentemente a denúncias 
de assédio sexual do seu aliado no 
partido Chris Pincher. Foi justamen-
te por Boris Johnson ter ocultado 
a informação e nomeado o Chris a 
vice-líder da bancada conservadora 
e não se deixando guiar pelos prin-
cípios éticos de um administrador 
público, Johnson colocou o cargo 
a disposição.

A terceira e última demissão da 
semana, foi a de Sri Lanka onde o 
primeiro-ministro a 9 de Julho do 
presente ano, e o Presidente da Re-
pública, Gotabaya Rajapaksa, cinco 
dias depois (15 de Julho de 2022) 
também se demitiu da presidência. 
O evento no Sri Lanka ocorre devi-
do a protestos populares, sobretu-
do de jovens, que ocuparam vários 
edifícios governamentais, exigindo 
a demissão dos principais líderes 
políticos, acusando Rajapaksa e a 
sua poderosa família política de ter 
desviado dinheiro dos cofres do Es-
tado durante anos e de acelerar o 
colapso do país administrando mal 
a economia.

Apresentados esses três casos cuja 
razão e motivações foram diferentes, 
importa analisar se Moçambique 
reúne das mesmas condições para 
que os governantes possam renun-
ciar os seus cargos?

Iniciando com a incapacidade 
de se cumprir com as promessas 
realizadas no decurso da campanha 
eleitoral, podemos constatar que o 
governo da Frelimo que venceu as 
eleições, até o presente momento 
ainda não conseguiu cumprir com 
a agenda que se comprometeu nos 
domínios da segurança e tranquili-
dade pública, da ética governativa 
e combate a corrupção, educação, 
saúde, habitação, transportes pú-
blicos e promoção do trabalho e 
emprego, tal como consta no ma-

nifesto eleitoral. O país ficou mais 
inseguro, através da intensificação 
de ataques terroristas em Cabo Del-
gado cujo fim ainda é incerto. Igual-
mente, ainda persistem a prolife-
ração da indústria dos raptos, que 
para além de semear pânico entre 
os moçambicanos, as autoridades 
que deviam contribuir para com-
bater o fenómeno. A Procuradora 
Geral da República e o Comandan-
te Geral da Polícia mostram-se in-
capazes de travar este mal. Nesse 
sentido, já deviam ter apresentado 
os respectivos pedidos de demissão 
junto do Presidente da República, 
figura que os nomeou.

No que diz respeito ao desvio 
da ética na administração pública, 
intensificou o envolvimento dos al-
tos dirigentes do Estado em actos 
de corrupção, o nepotismo foi ins-
titucionalizado, onde tivemos a Mi-
nistra da Administração Estatal e 
Função Pública a emitir ordens de 
forma a se dar privilégios aos filhos 
dos combatentes na administração 
pública. Por outro lado, tivemos os 
fundos da COVID-19 a serem geri-
dos de forma ilícita, sem prestação 
de contas, fazendo-se pagamentos 
indevidos e sem a devida justifica-
ção.

Ainda na dimensão ética e de 
combate a corrupção, o partido que 
governa o Estado, é usualmente ci-
tado por estar envolvido em actos 
de corrupção, tendo sido implica-
do nos casos do desvio de fundos 
do Instituto Nacional de Seguran-
ça Social (INSS), de ter recebido 
dez milhões de dólares na Privin-
vest (caso das dívidas ocultas) e de 
ser o maior beneficiário da venda 
dos direitos de isenções aduaneiras, 
pelas quais o país perdeu mais de 
163 milhões de Meticais, de acordo 
com o Centro de Integridade Pú-
blica (CIP). Grande é o facto de 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, ter sido notificado junto do 
Tribunal Superior de Londres sobre 
as alegações feitas do seu envolvi-

mento no caso das dívidas ocultas. 
Acreditamos que por questões éti-
cas, que são supremas no exercício 
da condução do Estado, essas são 
razões mais do que suficientes para 
o dirigente e o partido que o suporta 
possam apresentar a sua demissão 
e se retratar diante da sociedade. 
Boris Johnson, por ter ferido a éti-
ca deu o exemplo apresentando a 
sua demissão. A integridade pública 
em Moçambique ganharia se os di-
rigentes optassem pela mesma via.

Sobre as revoltas e manifesta-
ções populares, começam a emer-
gir no país uma serie de acções de 
engajamento cívico e popular dos 
jovens a reivindicar o direito de se-
rem bem governados. Os protestos 
sociais, surgem devido ao alto cus-
to de vida, associado as políticas 
desajustadas e a incapacidade de 
o Governo de prover o bem-estar 
através da promoção das políticas 
sociais e económicas eficazes.

Sobre o custo de vida, o gover-
no atribui a culpa a pandemia da 
COVID-19 e recentemente a guerra 
na Ucrânia, que para além de ter 
encarecido o preço do trigo, foi a 
justificativa para o aumento do pre-
ço dos combustíveis, que de forma 
geral tiveram um impacto significa-
tivo no custo de vida, restringindo 
as liberdades económicas dos ci-
dadãos. E em cerca de dez dias, já 
se registaram manifestações e gre-
ves nos principais espaços urbanos 
do país, um indicador negativo da 
prestação do Governo; e ainda são 
realizadas novas convocatórias para 
a realização de protestos devido a 
situação caótica que assola os teci-
dos mais vulneráveis da sociedade. 
Tal como ocorreu em Sri Lanka, e 
respondendo à questão inicial, seria 
inteligente o executivo se demitir, 
devido a sua incapacidade de res-
ponder aos problemas estruturais 
que se apresentam na sociedade, 
tal como acontece noutros países 
do mundo.
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 Demissão dos Governantes de países ocidentais: 
Há elementos para o Governo moçambicano 

demitir-se também?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos



 

Na senda do slogan “my 
body, my rules”, muito 
em voga por causa da 

vacinação “obrigatória” em virtu-
de da SARS-COV2, temos hoje as 
redes sociais infestadas da versão mo-
derna “quem tem útero é que deci-
de”. Os slogans — nomeadamente 
os que apelam a direitos individuais 
ou colectivos — têm este efeito bom-
bástico de criar um “soundbite” de 
fácil memorização, aparente sentido 
e lógica redutora. A maior conquista 
das Sociedades Modernas terá sido, 
muito provavelmente, a Liberdade de 
Opinião — onde podemos incluir a 
Imprensa dos PALOP´s por enquan-
to com “rédea solta” para escrever. 
Pelo menos até agora...  

Esta não carece de prova de fé, de 
verificação científica, de contraditó-
rio, nem está sujeita a condiciona-
lismos etários, de credo, raça, opção 
política ou sexual. E se, até ao sécu-
lo passado, poderiam existir alguns 
constrangimentos na divulgação da 
mensagem (não me estou a referir à 
censura, antes a critérios editoriais, 
de rentabilidade, de oportunidade, 
interesse e actualidade, à limitação 
do acesso aos meios de Comunica-
ção e manifesta impossibilidade de 
publicar toda e qualquer opinião), 
com o advento da “internet” essa 
realidade alterou-se de forma subs-
tancial. 

Hoje, qualquer “triste alminha” 
com Computador ou “smatphone” 
e um bom pacote de dados, publi-
ca, num ápice, aquilo que lhe apete-
cer, através das Redes Sociais, tendo 
garantida centenas ou milhares de 
visualizações. E quanto mais estú-
pido ou polémico for o “post” e a 
“diarreia mental” mais exponencia 
as probabilidades. 

A estupidez ao serviço da Fama 
e da Glória, parecendo uma contra-
dição, são hoje o garante de suces-
so: quanto mais idiota fores, mais 
seguidores terás! Entrando na pro-
paganda de agenda (ou na agenda 
da propaganda restritiva), o slo-
gan a vigorar, quase como política 
de “compliance”, deveria ser: “as 
redes sociais a quem tem neuró-
nios”. Não vendo, porém, cartazes 
ou movimentos arco-íris que defen-

dam o óbvio, vivemos com esta de-
mocratização em escala em que todos 
opinam, abraçando “a barbárie” de 
considerações como primado de um 
admirável Mundo Novo.

Esta democratização valorativa 
de opiniões faz com que qualquer 
um se sinta empossado de verda-
des insofismáveis que tem o dever 
de partilhar com o resto do mundo. 
Mais rápidos que Lucky Luke no 
gatilho, disparam “posts” nas redes 
sociais, coleccionando “likes” e co-
mentários. Quando contraditados 
apagam ou insultam, conforme os 
humores. Não corrigem a penada, 
não pedem desculpa pelo erro, não 
debatem argumentos, porquanto a 
sua capacidade não chega a tanto 
e o fito nunca é o esclarecimento. 
São os gritos de ordem e a impor-
tância efémera do poder de censurar. 
A mesma que criticam e pela qual 
se manifestam quando os outros a 
praticam.

Tivemos recentemente um exem-
plo, de «bradar aos céus», que não 
posso deixar de mencionar. Falo, 
naturalmente, das “bacoradas sem 
nexo” da “filhinha” Tchizé a pro-
pósito do falecimento do MALO-
GRADO “papá” José Eduardo dos 
Santos. Penso que ela, com aquele 
dislate, acabou de proferir a sua pró-
pria condenação ao insultar o actual 
Chefe de Estado de Angola, ou seja, 
nem-mais-nem-menos, a confirma-
ção da sua sentença de prisão. 

Ela esqueceu-se de tudo — coita-
da da “menina” do “papá” — in-
clusivamente, de que o seu próprio 
“paizinho” foi um Criminoso, um 

Ladrão sem escrúpulos e um Dita-
dor de “primeira água” — e que não 
fez outra coisa senão “amealhar” a 
FORTUNA que juntou, fruto de ter 
desviado do País e do próprio Povo 
Angolano que governou, através do 
M.P.L.A., ao longo das últimas qua-
tro décadas, como  Presidente (Mor!) 
da República de Angola, milhares de 
Dólares e Euros, além de Diamantes. 
Fortuna que acabaria por desapare-
cer misteriosa e gradualmente, em 
grande parte, para Paraísos Fiscais 
da Europa e sabe-se lá mais para 
que outras “longitudes terão ido”...

E a “filhinha” Tchizé também se 
esquece que a sua “mana” Isabeli-
nha — e ela própria — “comeram à 
grande e à angolana” os Diaman-
tes, os Dólares USD e os EUROS 
das imensas Sociedades e Empresas 
que viriam a criar “à conta” e ao 
longo dos anos, a partir dessa For-
tuna Imensa roubada (ou teria sido 
desviada?!) do País onde nasceram 
e viveram...

Por exemplo: como surge “sua” 
Rede de Lojas de Pronto a Vestir 
TCHIZÉ espalhadas por Angola e 
por esse Mundo fora?! Teriam sur-
gido por «Graça e Obra do Espírito 
Santo»?!... Alguma «Dádiva de Deus 
Vinda dos Céus»?! E do (?) “dinhei-
rinho” que o papá Eduardo pagou 
pelo seu Casamento com o Regente 
Agrícola Português?! 

E o roubo de Meio Milhão de 
Dólares USD que o seu irmãozinho 
“arrebanhou” como quem não quer 
a coisa?!... Ou terá sido preso por 
engano, o coitadinho do inocente?!...

Penso que estes TRÊS exemplos 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

são suficientes. E ao que sabemos 
NUNCA FORAM ESCLARECIDOS 
CONVENIENTEMENTE... fora o 
resto da Lista que incluí “negocia-
tas”, “envolvimento”, “aldrabices”, 
“Falsificações de Documentos”, tudo 
em conivência com alguns Advo-
gados e Empresários portugueses e 
angolanos...

Não é por acaso que parte da Fa-
mília dos Santos FUGIU a correr de 
Luanda, não fosse a Justiça Ango-
lana “engaiolar” esta «Turma dos 
Metralhas” do Walt Disney... E os 
Mandatos de Captura aí estão, em 
vigor, embora pendentes à espera 
de serem cumpridos.

As suas declarações, “menina” 
Tchizé, foram inoportunas e infelizes, 
além de arrogantes. Teria ganho mais 
se não abrisse a boca e “vomitasse” 
toda “a sua” RAIVA e ÓDIO pelo 
Presidente da República de Angola, 
Dr. João Lourenço, Eleito Demo-
craticamente pelo Povo Angolano, 
à época, chamado que fora às urnas 
para Votar. 

Aqui chegados, somos de opi-
nião que foi, isso sim, mal-educada e 
mal-agradecida com o seu «discurso 
digno de Aviário» para com o Dr. 
João Lourenço que se disponibilizou 
a PROMETER e a PRONTIFICAR 
todas as despesas das exéquias do 
Funeral de seu Pai por ter sido o 
anterior Presidente de Angola, para 
que a Família NÃO fosse molesta-
da ou detida.

E podemos adiantar, a título de 
nota curiosa, a vergonha que acaba 
de acontecer, entretanto, à “menina” 
Tchizé por ter manchado o bom nome 
da Família Pereira D’Eça. Talvez a 
Mamã MILUCHA se tenha esqueci-
do de dizer que a Mãe dela — e sua 
Avó e dos seus irmãos — descendem, 
em linha directa, do consagrado Es-
critor Português, Eça de Queróz e 
de Julio Dantas, ligados que estão 
por laços sanguíneos à Ilustre Famí-
lia Pereira D’Eça, por parte do Rei 
de Portugal, D. Manuel I. Pois é...

Enfim, «Deus escreve direito por 
Linhas Tortas» — não é assim que 
o Povo diz?!  Vamos aguardar. Se-
renamente. 
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As «Bacoradas» da menina Tchizé

Tchizé dos Santos



Novas portagens de Niassa rendem 1.396 mil 
meticais um mês depois da entrada em vigor

PEDRO FABIÃO

Segundo o Técnico da Reparti-
ção de Monitoria e Avaliação 
no Fundo de Estradas (FE) em 

Niassa, Benildo Levene, que facultou a 
informação há dias na última reunião 
provincial do sector de estradas, a meta 
diária das portagens é de 43 mil meti-
cais. Levene explicou que o PROASME 
foi concebido visando preservar o in-
vestimento feito na rede de estradas, 
através do envolvimento dos utentes 
na comparticipação do financiamen-

to das despesas de sustentabilidade, 
tendo iniciado a sua implementação 
em Janeiro de 2021 em todo o país.

O nosso interlocutor informou ain-
da que a receita proveniente das taxas 
de portagem é usada para financiar 
reparações iniciais, obras de manuten-
ção de rotina e periódica das estradas 
abrangidas pelo programa. 

Os preços regulamentados, têm 
sido uniformes nos diferentes postos 
abrangidos pelo programa um pou-
co por todo o país e prevê medidas 
de mitigação para residentes locais e 
transportes semi-colectivo urbano de 
passageiros, através do pagamento de 
uma cifra fixa mensal.

Mais adiante a fonte assegurou que 
a reabilitação das estradas continuará 
a ser feita com fundos alocados pelo 
Governo ou pelos parceiros de desen-
volvimento e as taxas de portagem são 
um complemento das restantes fontes 
de receitas, não sendo por si só sufi-
cientes para cobrir as necessidades de 
manutenção.

Levene avançou que no conjunto 
de actividades de manutenção regular 
que visam manter e/ou preservar a es-
trada em boas condições e revestidas, 
compreende, entre outras actividades, 

o corte de capim, limpeza de estruturas 
de drenagem, tapamento de buracos de 
pequena e média dimensão, reparação 
localizada de defeitos do pavimento, 
manter a sinalização rodoviária. 

Indo mais longe, Benilde Levene fez 
saber que ao nível nacional, desde o seu 
surgimento, o PROASME contribuiu 
até então com cerca de 853 milhões 
de meticais dos cerca de 920 milhões 
gastos no Programa de manutenção 

das estradas abrangidas, sendo as por-
tagens de Chicumbane, Pungué-Sul e 
Save que apresentam maior nível de 
arrecadação. 

O subsídio cruzado entre as porta-
gens, permite que aquelas cujas receitas 
não cobrem as necessidades de manu-
tenção dos troços das respectivas zonas 
de influência, possam ser subsidiadas 
pelas portagens com maior nível de 
arrecadação.

 Delegado Provincial da Administração Nacional de Estradas, Oreste Zezela

Cerca de 1.396 mil meticais 
é o valor que o Fundo de 
Estradas (FE) em Niassa, 
arrecadou como receita 
do funcionamento de duas 
portagens instaladas em 
Utuculo e Congerenge, nos 
distritos de Chimbunila e 
Mandimba, 30 dias depois 
da entrada em vigor a 01 
de Junho último, dentro do 
Programa Auto Sustentado 
de Manutenção de Estradas 
(PROASME).

ECONOMIA
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Devolução de alunos para classes anteriores provoca 
barulho na escola secundária da barragem

A Escola Secundária da Bar-
ragem, localizada na zona 
periférica do bairro de Napi-

pine, cerca de dez quilómetros da cidade 
de Nampula, está a viver momentos de 
tensão envolvendo alguns pais e encar-
regados de educação e a direcção, que 
reivindicam o facto de cerca de quinze 
alunos terem sido devolvidos para as 
classes anteriores alegadamente, por te-
rem sido detectadas irregularidades nas 
pautas do aproveitamento pedagógico 
do ano passado.

De acordo com dados apurados por 
NGANI, doze dos alunos frequentavam 
as 11ª classes e três eram da 12ª classe. 
Carlos Paulo, encarregado de educação 
de um dos alunos afectados pela medida 
e porta-voz dos lesados, conta que tudo 
aconteceu depois de uma reunião de pais 
e encarregados de educação marcada pe-
la direcção no âmbito da divulgação de 
notas e que horas depois foi solicitada 
a comparecência dos pais dos quinze 
alunos. “Quando fomos à escola, fomos 
surpreendidos com a triste notícia dando 
conta que os nossos filhos tinham que ser 
devolvidos à classe anterior porque não 
reuniram notas suficientes para passagem 

de classe no ano passado, contrariando 
o que vinha nas pautas fixadas”, disse o 
encarregado de educação. O nosso entre-
vistado referiu que depois da decisão ter 
sido tornada pública, alguns alunos tiveram 
traumas psicológicos, outros ficaram cerca 
de uma semana sem se fazerem à escola, 
situação que poderá influenciar de forma 
negativa no aproveitamento pedagógico 
referente ao ano em curso. Aliás, os alunos 
que já estavam a frequentar a 12ª classe 
aceitaram voltar à classe anterior, depois 
de várias sessões de sensibilização quer 
pelos pais e encarregados de educação, 
assim como pela escola. 

Inconformados com a atitude da direcção 
da escola, tendo apelidado de “incompe-
tentes”, o nosso interlocutor disse que o 
grupo de que ele é porta-voz está a fazer de 
tudo para que os autores da mencionada 
irregularidade possam pagar pelos erros 
cometidos, para que casos de género não 
se repitam nos próximos tempos. “Esta-
mos a trabalhar com um jurista e o caso 
só terá um desfecho judicial. Vamos exigir 
que removam toda a direcção porque são 
estes que fazem desacreditar os esforços 
levados a cabo pelo Governo. Que colo-
quem pessoas com mais competência”, 
disse agastado o senhor Paulo.

Tentativas de ouvir a direcção da escola 

secundária da Barragem foram infrutíferas, 
mas soubemos que o caso foi despoleta-
do pelo responsável do sector pedagógico, 
através do trabalho rotineiro que o mesmo 
vinha levando a cabo. Tendo notado algo 
desconfortável, aquele responsável comu-
nicou ao respectivo director e este por seu 
turno, deu a ordem para o cumprimento da 
mencionada decisão de devolver os alunos 
para as classes anteriores, enquanto decor-
rem outros procedimentos pedagógicos.

Os alunos visados já estão conformados 
com a decisão, e já se encontram integra-
dos nas suas respectivas classes e turmas e 
continuam a participar das aulas de forma 
normal.

Deve haver responsabilidade partilhada
Depois do caso despoletar, NGANI 

contactou a Inspeção Provincial de Edu-
cação em Nampula, através do respectivo 
chefe, para perceber os contornos e estes 
accionaram mecanismos juntos daquele 
estabelecimento de ensino, tendo confir-
mado tal situação. 

Falando a propósito, o inspector 
-chefe fez saber que o trabalho levado a 
cabo para o efeito, confirmou tratar-se de 
alunos que eram dados como aprovados, 
mas sem possuírem notas recomendadas, 
facto que fez com que a direcção tomasse 

tal decisão, uma vez que poderia prejudicar 
o futuro pedagógico dos alunos envolvi-
dos neste escândalo. 

“Temos as pautas em nossa posse e de 
facto houve irregularidades. Lamentamos 
pela decisão tardia, mas foi bom porque 
poderia prejudicar a formação dos alunos 
em causa. Estamos a fazer um trabalho 
mais profundo para que possamos en-
contrar o verdadeiro culpado, para que 
se possam tomar providencias”, disse a 
fonte, para depois acrescentar, que tal 
facto iria influenciar negativamente no 
processo de atribuição de certificados de 
habilitações literárias. 

O inspector chefe sublinhou igualmente 
que, os alunos em causa foram submetidos 
a um regime especial, pelo que, já estão a 
beneficiar de aulas perdidas, assim como 
o acesso a todos e avaliações realizados ao 
longo deste ano. Num outro desenvolvi-
mento o NGANI teve conhecimento que 
tais incongruências foram cometidas por 
alguns quadros daquele estabelecimento de 
ensino, no acto de lançamento das notas, 
e que tudo poderá estar em conexão de 
facilitação dos alunos a troco de valores 
monetários, acção que poderá se provar 
nos próximos dias depois do desfecho 
através da investigação em curso.

JÚLIO PAULINO



ANTÓNIO CINTURA

Saíde Alibo deixou esse comen-
tário durante a Mesa Redonda 
do Clube da Paz, composta 

por diversas congregações religiosas, 
líderes comunitários, Sociedade Civil 
e outros actores com objectivo de for-
tificar e capacitar os membros que 
estão nas comunidades para poderem 

dissipar equívocos e reduzir as inter-
pretações para que todos possam ter 
a capacidade de entender a realidade 
da mesma forma.

“Nós até agora acompanhamos a 
questão do terrorismo em cabo Delgado 
em termos interventivos. Acompa-
nhamos mais a intervenção do estado 
do ponto de vista militar, mas nós 
precisamos penetrar na ideologia, ver 
como é que foi construída, como se 
recrutam os nossos concidadãos e a 
partir de dentro começar já a des-
fazer a ideia trazendo alternativas. 
Este ponto é essencial”, defendeu o 
representante.

Por outro lado, o nosso interlocutor 
assumiu que este tipo de iniciativas 
não constitui uma novidade porque 
os diversos países onde já viveram 
a situação de extremismo violento, 
apresentam uma vasta gama de pro-
gramas para combater este mal que 
não tem religião, nem nacionalidade. 
Portanto é de louvar porque encontros 
similares permitem o envolvimento 
e intervenção de vários sectores e 

extractos da sociedade uma vez que 
combater o terrorismo não é apenas 
tarefa do Estado, é também da socie-
dade.

“Neste tipo de encontros, aproveita-
mos discutir com profundidade aquilo 
que seriam as medidas apropriadas 
para fazer face a este fenómeno e ao 
mesmo tempo, aproveitamos explorar 
experiências de outros países como 
é o caso do Quénia, Nigéria e Tan-
zânia que convidamos para o efeito” 
acrescentou Alibo. 

Para o Bispo Manuel Ernesto da 
Diocese Anglicana de Nampula e 
Cabo Delgado, que também exerce 
o cargo de Presidente do Comité de 
Gestão dos Clubes de Paz, a reunião 
pretende criar estratégias sobre como 
influenciar o comportamento juve-
nil, para que as pessoas dessa faixa 
etária tenham um entendimento da 
realidade que se vive, especialmente 
o conhecimento e a prática dos hábi-
tos saudáveis de convivência, come-
çando a aperfeiçoar a estratégia de 
viver pacificamente.

Intervenção militar não é suficiente para 
erradicar o terrorismo em Cabo Delgado  

Experiência de países que viveram 
o extremismo

Para o melhor combate deste mal 
o movimento convidou alguns países 
que viveram ou que ainda vivem o 
extremismo, mas com sinais de erra-
dicação, como é o caso do Quénia, 
Nigéria e Tanzânia, a emprestarem 
o seu saber, especialmente para as 
lideranças comunitárias, porque eles 
têm mais experiência em lidar com 
situações complexas, e por serem 
capacitados há bastante tempo, espe-
cialmente sobre como interagir com 
jovens e orientá-los especialmente 
na interpretação das escrituras num 
ambiente pluralista.

“Eles estão a trazer recursos que 
vão valer a pena. Por exemplo, como 
interpretar as escrituras sagradas quer 
do islão, quer cristãs e como fazer isso 
de forma intercultural e inter-religiosa 
para que a minha fé, seja percebida 
também com o meu irmão ou irmã 
de outra fé para que a religião não 
seja uma fonte de conflito, mas uma 
fonte de paz”, disse o Bispo.
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O representante do Conse-
lho Islâmico de Moçambique, 
Saíde Alibo, disse na semana 
finda que a estratégia militar, 
considerada a única até então 
para o combate e eliminação 
do terrorismo em Cabo Del-
gado, pode não ser suficiente 
para erradicar aquele mal que 
afecta todo o mundo, daí a 
necessidade de se trabalhar 
com a ideologia usada pelos 
terroristas para o recruta-
mento dos jovens moçambi-
canos.

Paulo Vahanle quer inclusão na gestão da 
autarquia de Nampula
Tal como reza o adágio popular, 

“ninguém caminha sozinho”, o 
presidente do conselho Autár-

quico de Nampula, Paulo Vahanle, adverte 
aos partidos políticos a contribuírem para 
a melhoria na gestão da autarquia de Nam-
pula.

Vahanle entende que a inclusão de 
outras forças partidárias na tomada de 
decisões visa a melhoria do desempenho 
da edilidade em prol do desenvolvimento 
da autarquia de Nampula.

Vahanle que falava na sexta-feira finda, 
no âmbito do lançamento das festividades 
do dia da cidade de Nampula, a come-
morar-se a 22 de Agosto próximo, referiu 
haver a necessidade de semear o espírito 
de união, como forma de ultrapassar e 
responder cabalmente os anseios dos muní-
cipes desta circunscrição geográfica. “A 
cidade de Nampula não é apenas do par-
tido Renamo, ou outra formação política, 
mas é de todos nós. Seja quais forem as 
nossas diferenças, devemos estar unidos 
contribuindo com ideias para o desenvol-
vimento da nossa urbe”, frisou.O primeiro 
autarca da Renamo a dirigir os destinos 
da cidade de Nampula, lamenta o facto 
de haver pessoas que tentam desacreditar 
a sua governação. “A edilidade liderada 
por Vahanle não vai arregaçar as mangas, 
vamos continuar a trabalhar e os resul-

Paulo Vahanle
tados são notórios. Enfim, todos somos 
chamados a colaborar”, comentou.

No que tange ao lançamento das fes-
tividades do dia da cidade de Nampula, 
Vahanle exige os munícipes maior vigi-
lância, porquê segundo suas palavras, na 
véspera das festividades do dia da cidade, 
surgem sempre oportunistas com o intuito 
de tirar sossego às comunidades através 
de actos criminais.

“Vamos ser vigilantes denunciando 
às autoridades competentes, àqueles que 
semearem terror nas nossas comunidades. 
O nosso desejo é de ver todos munícipes a 
passar condignamente o dia sem nenhuma 
perturbação”, afirmou.

Paulo Vahanle, mostrou-se também 
desapontado com o recrudescimento da 
violência doméstica.  “Esperamos desta 
vez que, as nossas irmãs ou tias pautem 
pelo bom senso. Não queremos ouvir que 
alguém foi queimado com recurso a óleo 
alimentar quente, porque não comprou 
capulana. Isso é vergonhoso. Capulana 
não compra vida. Sejam alegres com o 
pouco que vocês têm”, aconselhou.

Numa outra vertente, o edil frisou 
que a cidade de Nampula está a crescer 
gradualmente, pese embora os desafios 
que enfrenta mormente aos relacionados 
com o saneamento do meio. “Queremos 
afirmar que a nossa cidade tem vindo a 

registar um crescimento assinalável quer 
nas infraestruturas quer no saneamento 
do meio, apesar das turbulências, temos 
que aceitar a convivência pacífica”, reco-
nheceu.

Distribuição de produtos alimentares às 
vítimas do terrorismo

Ainda na esteira do lançamento das fes-
tividades do 22 de Agosto, Paulo Vahanle, 
ofereceu diversos produtos alimentares às 5 
famílias deslocadas de Cabo Delgado que 
se encontram no centro de acolhimento 
junto do infantário de Natikiri, arredores 
da cidade de Nampula. Trata-se de 5 sacos 
de farinha de milho, igual número de sacos 
de arroz, 3 caixas de sabão, 50 pares de 
chinelos, para além de material escolar.

Segundo Paulo Vahanle, o gesto enqua-
dra-se nas acções de apoio da edilidade às 
vítimas do terrorismo de Cabo Delgado. 
“Viemos neste centro para prestar o nosso 
apoio. Temos estes produtos alimenta-
res para minimizar o vosso sofrimento. 
Lamentamos e condenamos o que está 
acontecendo na vizinha província Cabo 
Delgado”, acrescentou.  O representante 
dos deslocados, que se identificou apenas 
por Domingos, agradeceu o apoio da edi-
lidade e disse que às famílias precisavam 
de produtos alimentares para fazer face 
a fome que lhes assola.

AGOSTINHO MIGUEL



Refira-se que o anúncio de 
prorrogação do mandato, já era 
espectável nos meios militares e não 
representa surpresa, pois tem sido 
mais frequentes ataques ao sul da 
província de Cabo Delgado. 

Só nas últimas semanas, vários 
confrontos fizeram dezenas de 
milhares de pessoas deixarem as 
suas casas, com destaque para pelo 
menos 30 mil delas que engrossaram 
o número de fugitivos na província, 
de acordo com a Organização Não-
Governamental, Save The Children 
em Moçambique. 

Pelo menos 53 pessoas foram 
mortas nos distritos de Ancuabe, 
Metuge, Mecufi, Meluco, Chiúre e 
Nampula na nova onda de violência 
na região, forçando 60.141 pessoas, 
(incluindo 32.978 crianças) a fugir 
de suas casas. 

Assalto a uma base estratégica 
O chefe de Estado moçambicano 

disse na última sexta-feira que as 
forças governamentais, com apoio 
do Ruanda e da SADC, abateram 
um dos líderes dos rebeldes durante  
operações que culminaram com o 
assalto de uma base “estratégica” 
dos insurgentes em Macomia, no 
norte de Moçambique.

“Os nossos jovens das Forças 
de Defesa e Segurança estão a 

A decisão foi tomada 
durante uma cimeira 
extraordinária da “troika” 

de chefes de Estado e de Governo 
da SADC, que se reuniu em formato 
virtual e na qual Moçambique foi 
representado pelo seu presidente, 
Filipe Nyusi.

 “A cimeira aprovou, a título 
provisório, o prolongamento do 
mandato do SAMIM para além de 
15 de julho de 2022, para possibilitar 
a continuação das operações”, refere 
um comunicado divulgado pela 
presidência moçambicana. 

A prorrogação provisória do 
destacamento de tropas da África 
Austral durará até à “apreciação e 
consideração do relatório abrangente 
do SAMIM pela cimeira ordinária 
dos chefes de Estado e de Governo 
da SADC, agendada para 17 e 18 
de agosto de 2022, na República 
Democrática do Congo, “, lê-se no 
comunicado.

 A ‘troika’ elogiou o papel e os 
esforços do presidente da África 
do Sul e do órgão da SADC sobre 
política, defesa e cooperação em 
segurança, Cyril Ramaphosa, na 
manutenção de uma paz e segurança 
duradouras na região, refere o 
comunicado. 

Na reunião, os dirigentes da 
SADC observaram um minuto de 
silêncio em homenagem ao ex-
presidente angolano José Eduardo 
dos Santos, falecido no dia 8 de 
Julho, em Barcelona. 

Além de Filipe Nyusi, estiveram 
presentes na reunião Cyril 
Ramaphosa, Lazarus Chakwera 
e o chefe de Estado da República 
Democrática do Congo, Félix 
Tshisekedi.

trabalhar […] Na semana passada, 
eles ocuparam uma base dos rebeldes 
em Macomia. Eles [os insurgentes] 
até perderam um comandante, 
chamado Assane”, disse Filipe 
Nyusi, durante um comício para 
membros do seu partido (Frelimo, 
no poder) no distrito de Mueda, na 
província de Cabo Delgado.

O líder dos rebeldes foi abatido no 
âmbito de uma acção das Forças de 
Defesa e Segurança, em coordenação 
com o Ruanda e com a Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), uma operação 
que culminou com a recuperação da 
base Catupa, considerada estratégica 
para os insurgentes no distrito de 
Macomia.

A base Catupa, localizada numa 
mata densa do distrito, albergava 
rebeldes que fugiram das operações 
militares que garantiram a recuperação 
de Mocímboa da Praia em agosto 
do ano passado, segundo o chefe 
de Estado moçambicano.

Catupa é uma das principais 
bases usadas para atacar alvos civis 
e militares ao longo da província 
de Cabo Delgado, acrescentou o 
chefe de Estado moçambicano. 

Para o Presidente, a morte de um 
dos líderes dos rebeldes e a tomada de 
uma base estratégica não significam 
o fim da luta contra o terrorismo 

MANGAVA DOS SANTOS

SADC volta a prorrogar missão militar 
em Moçambique

no Norte de Moçambique, embora 
o inimigo esteja “fragilizado”.

“Não estou a dizer que o problema 
acabou”, frisou Filipe Nyusi, 
acrescentando que as operações no 
terreno continuam. “O inimigo está 
a tentar resistir”, declarou o chefe 
de Estado, pedindo a população 
para manter a vigilância, na medida 
em que há “pessoas de má-fé” 
que simulam ataques em aldeias 
recônditas para gerar pânico e furtar 
bens da comunidade.

 A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas é aterrorizada 
desde 2017 por rebeldes armados, com 
alguns ataques reivindicados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. 

Existem cerca de 800.000 
deslocados internos devido ao 
conflito, segundo a Organização 
Internacional para as Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mortes, 
segundo o projeto de registo de 
conflitos ACLED.

 Desde julho de 2021, uma ofensiva 
das tropas governamentais com o 
apoio de Ruanda, posteriormente 
aderida pela Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), permitiu recuperar áreas 
onde os rebeldes estavam presentes. 
Ainda assim, sua fuga provocou 
novos ataques em outros distritos 
usados como passagem ou refúgio.
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 A Comunidade para o 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) alargou 
provisoriamente a sua 
missão militar de combate a 
grupos armados no norte de 
Moçambique, anunciou quinta-
feira a organização. A SADC 
observou em comunicado 
que o destacamento da força 
alcançou “conquistas e marcos 
significativos” na luta contra o 
“terrorismo”.

Tropas conjuntas dos três países que actuam no Teatro Operacional Norte, em Cabo Delgado
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