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alvejar a 
democracia em 
Moçambique



NGANI -   Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022                                                                                                                                                                   P.02

Duas balas ameaçam alvejar a democracia 
em Moçambique

“A ameaça contra o Prof. Adria-
no Nuvunga é uma ameaça 
contra todos os defensores dos 

Direitos Humanos em Moçambique… 
É também uma ameaça contra todos 
os defensores dos Direitos Humanos, 
seja na África Austral, em todo o con-
tinente ou globalmente. Precisamos fa-
lar a uma só voz; precisamos nos unir”, 
disse Tiseke Kasambala, defensora dos 
Direitos Humanos e Diretora do Pro-
grama África da Freedom House. 

Kasambala falava num briefing rea-
lizado em solidariedade com o defen-
sor dos Direitos Humanos moçambi-
cano Adriano Nuvunga depois de ter 
recebido uma ameaça de morte no iní-
cio da semana finda. Nuvunga é o di-
rector do Centro para a Democracia e 
Desenvolvimento, presidente da Rede 
de Defensores dos Direitos Humanos 
de Moçambique e Vice-Presidente da 
Rede de Defensores dos Direitos Hu-
manos da África Austral (Defensores 
do Sul). 

Na terça-feira passada, duas balas de 
fuzil de assalto AK-47 foram lançadas 
na porta da frente da casa do activista 
em Maputo, capital de Moçambique,  
enquanto ele dormia. As balas estavam 
parcialmente embrulhadas em papel 
branco com uma escrita não possível de 
decifrar na íntegra, mas uma das frases 
dizia: ‘CUIDADO NUVUNGA”.

Falando na quarta-feira, o Director 
do CDD disse que chamou as autorida-
des policiais imediatamente. Nuvunga 
que mora perto de uma esquadra da 
polícia – a “um minuto a pé” da sua 
casa, comunicou a ameaça à polícia e 
os agentes do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal de Moçambique 
recolheram as balas para investigação. 

“Em casa, tenho câmeras de se-
gurança. Passamos pelas [filmagens], 
que mostravam claramente dois jovens 
andando de norte a sul em direção à 
esquadra. Isso foi por volta das 5 da 
manhã, e as [filmagens] mostram eles 
jogando as balas e depois começando a 
correr [na direcção da] esquadra”, lem-
brou Nuvunga. 

Mais uma ameaça 
Dois anos atrás, o activista foi força-

do a mudar a sua família para a África 
do Sul depois de receber outras amea-

ças. “Dois anos atrás, sofri ameaças se-
melhantes, com uma pessoa anónima 
ligando, alegando ter colocado uma 
bomba em minha casa que explodiria 
em uma hora”, contou. O Professor re-
portou a ameaça à polícia, que, após 
revistar a sua casa e não encontrar ne-
nhuma bomba, prometeu investigar 
mais a fundo. “Até hoje, não ouvimos 
nada dessa investigação”, disse. 

Esta ameaça “muito preocupante” 
à vida de Nuvunga surge num momen-
to em que ele tem criticado as respostas 
do Governo moçambicano à escalada 
de protestos contra o agravamento das 
condições sócio-económicas, o aumen-
to do custo de vida e a corrupção no 
país. Moçambique assistiu nas últimas 
semanas algumas alterações de ordem 
pública, que culminaram com alguns 
protestos, devido ao aumento dos pre-
ços dos alimentos e dos combustíveis.  

No mês passado, a acção de protes-
to em Moçambique culminou em uma 
greve que fechou Maputo. O presiden-
te da Rede de Defensores dos Direitos 
Humanos de Moçambique vem defen-
dendo a proteção do direito de mani-
festação no país e diz que “recebeu co-
mentários críticos das autoridades”. 

“Moçambique está a atravessar tem-
pos difíceis, com os motins a serem pa-
rados pela polícia quase que semanal-
mente”, disse Nuvunga, acrescentando 
que na quarta-feira a polícia impediu 
uma manifestação fora da sua casa. 
Nuvunga tem sido um dos pioneiros na 
denúncia de abusos contra os Direitos 
Humanos em Moçambique, incluindo 
casos de corrupção por parte das elites 
políticas do partido Frelimo.

Uma ameaça para um, é uma ameaça 
para todos

A declaração da Southern Defen-
ders foi assinada por 31 organizações 
de Direitos Humanos e 27 líderes de 
Direitos Humanos de sete países da 

África Austral, que condenaram “nos 
termos mais fortes possíveis, o ataque 
macabro e cobarde” ao activista. Entre 
as organizações que assinaram estavam 
a Amnistia Internacional, a Fundação 
Helen Suzman e o Centro de Direitos 
Humanos da Universidade de Pretória. 

Durante o briefing da quarta-feira, 
vários activistas de Direitos Humanos 
expressaram a sua solidariedade com 
Nuvunga e deram recomendações para 
o caminho a seguir. “Acredito que algo 
deve ser feito. Essa ameaça que o pro-
fessor sofreu não é apenas uma ameaça 
para ele, mas é uma ameaça para todos 
os defensores... todos os defensores 
dos Direitos Humanos. Não podemos 
aceitar isso num país que é visto como 
democrático”, disse Marta Licuco, de-
fensora dos Direitos Humanos e Coor-
denadora Executiva da Djumula em 
Cabo Delgado. 

Licuco acrescentou que deve ser es-
tabelecido um instrumento legal para 
penalizar os países da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
que não respeitaram os Direitos Hu-
manos. “Essa intimidação deve parar”, 
acrescentou.

O Director da Comissão Nacional 
dos Direitos Humanos de Moçambi-
que, Luís Bitone, disse que a comissão 
está “muito preocupada” com a amea-
ça a Nuvunga e há “muito crítica e gra-
ve limitação do espaço democrático 

MANGAVA DOS SANTOS

Professor Adriano Nuvunga

em Moçambique”. “Temos recebido 
relatos de que o espaço cívico no nos-
so país está a ser cada vez mais reduzi-
do”, disse Bitone, acrescentando que a 
ameaça a Nuvunga vai suscitar medo 
em muitos activistas dos Direitos Hu-
manos em Moçambique. Apelou a 
uma maior solidariedade e “coesão” 
entre os activistas, e ao reforço das re-
des de Direitos Humanos “para tornar 
os Direitos Humanos uma realidade” 
em Moçambique. 

Bitone disse que a comissão tam-
bém está preocupada com as acções 
das autoridades, que não estão forne-
cendo informações concretas sobre as 
condenações necessárias para respon-
sabilizar os autores. 

O presidente da Southern Defen-
ders, Arnold Tsunga, ecoou os comen-
tários de Bitone sobre as autoridades, 
dizendo que a organização está preo-
cupada com o “clima de impunidade” 
no país em relação aos ataques a acti-
vistas de Direitos Humanos. “O facto 
de o ataque contra Nuvunga ter acon-
tecido tão perto da esquadra é preocu-
pante, visto que há um clima de impu-
nidade… Também temos um histórico 
de agentes policiais atacando defenso-
res de Direitos Humanos na comuni-
dade”, disse. 

Seis policiais considerados culpados 
do assassinato do activista moçambi-
cano Anastácio Matavel. 

Matavel foi baleado e morto na 
sua viatura em Xai-Xai, na província 
de Gaza, antes das eleições de 2019 
no país. Falando durante o briefing de 
quarta-feira, Lloyd Kuveya, Diretor 
Assistente do Centro de Direitos Hu-
manos da Universidade de Pretória, 
pediu que aqueles que ameaçam Nu-
vunga sejam rapidamente identifica-
dos e levados à justiça. 

“Pedimos ao Governo de Moçam-
bique que assegure que nada aconte-
ça ao Professor Nuvunga e que os au-
tores sejam punidos”, disse Kuveya. 
Como Moçambique é membro da 
Commonwealth, Kuveya recomendou 
escrever uma carta alertando a asso-
ciação sobre o que está a acontecer no 
país. 

Nos comentários finais, Kasambala 
disse que o que foi “animador” o nú-
mero de defensores dos Direitos Hu-
manos que expressaram seu apoio a 
Nuvunga após as ameaças à sua vida. 

“Isso me dá alguma esperança de 
que nem tudo está perdido – que se 
unirmos nossas vozes e falarmos so-
bre manter aberto o ambiente para o 
activismo cívico e a defesa dos Direi-
tos Humanos, veremos algum impac-
to…”, disse.

SOCIEDADE

A mais recente ameaça de 
morte contra o conceituado 
activista de Direitos 
Humanos, Adriano 
Nuvunga, ocorre em meio ao 
fechamento do espaço cívico 
no país.

Balas lançadas na porta da frente da casa do 
activista em Maputo
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Uma anciã de 70 anos de 
idade está detida no distri-
to de Mossurize, ao sul 

da província de Manica, indiciada 
de ter assassinado o próprio marido. 

O finado tinha 82 anos de idade 
e morreu depois de ter sofrido feri-
mentos na cabeça, provocados por 
golpes desferidos por um instrumento 
contundente. O porta-voz do Serviço 
Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) em Manica, Amed Bula-
cho, disse que a idosa responde pelo 
crime de homicídio voluntário.

“Uma anciã de 70 anos de idade, 
saiu da sua residência foi consumir 
bebidas alcoólicas e no seu regresso, 
quando o marido pediu satisfação  
sobre a sua ausência, ela pegou num 
varão e desferiu golpes fatais na região 
da cabeça do marido, de cerca de 82 
anos de idade e este não resistiu aos 

ferimentos, tendo morrido no local”, 
explicou. O porta-voz do SERNIC em 
Manica apelou as famílias para que 
não optem na justiça pelas próprias 
mãos na resolução de qualquer tipo 
de conflitos. 

“Olhando pela nossa lei, a moldu-
ra penal para este tipo de crime, vai 
até aos 24 anos de idade e tendo em 
conta que são cônjuges, viviam juntos, 
é um crime hediondo e não aceitável 
na nossa sociedade. Nós gostaríamos 
que as pessoas privilegiassem o diálo-
go como forma de dirimir qualquer 
tipo de conflito”, disse.

Os restos mortais do finado já 
foram a enterrar no cemitério local, 
depois da perícia médica que confir-
mou tratar-se de um homicídio volun-
tário. Sabe-se também que a mulher 
partiu para violência depois de se 
aperceber que o marido tinha uma 
segunda esposa. 

Ainda sobre casos criminais, a 

policia encontrou corpos de dois 
operadores de táxi de motorizadas, 
vulgo mototaxistas, na última sema-
na, numa das artérias da cidade de 
Chimoio.

Um dos cadáveres estava em 
estado avançado de decomposição 
e apresentava fissuras e escoriações 
provocadas por instrumentos perfu-
ro-cortantes. Amed Bulacho disse 
haver pistas que podem conduzir a 
detenção dos homicidas.

“Queremos aqui apelar aos moto-
ciclistas, que fazem o trabalho de táxi 
mota para que possam ser mais vigi-
lantes e que sejam prudentes ao levar 
as pessoas que lhes dão o pão para 
a sua sobrevivência”, disse Bulacho, 
tendo garantido que o “SERNIC já 
está a fazer o seu trabalho de inves-
tigação, no sentido de encontrar os 
presumíveis praticantes do crime e 
posterior responsabilização.

Contactado por NGANI, o Presi-

Anciã mata marido de 82 anos de 
idade por motivos passionais
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dente da Associação de Mototaxis-
tas em Manica, António Chiganda, 
reportou que só neste ano, a agre-
miação apontou mais de dez casos 
de assassínios dos seus filiados.

“Ultimamente eles não têm a ver 
se é mota nova ou antiga. Só estão 
a assassinar os mototaxistas e levam 
a mota, o que deixa a associação e 
o Governo preocupados, pois não 
sabemos o que está a acontecer”, 
observou Chiganda.O presidente 
disse que ultimamente, os bandidos 
usam mulheres que se fazem passar 
por passageiras que depois desferem 
golpes contra o taxista.

De salientar que, para além dos 
corpos dos taxistas encontrados na 
zona do complexo Nhamite e Quinta 
Céu respectivamente, a agremiação 
apontou para o desaparecimento de 
mais um membro que até ao fecho 
desta nota não se sabia sobre o seu 
paradeiro.

BENEDITO COBRISSUA

Deslocados do centro de acolhimento de 
Mazicuera clamam por serviços básicos

BENEDITO COBRISSUA

O centro de acolhimento de 
Mazicuera, no distrito de 
Gondola, província central de 

Manica, com mais de duas mil famílias e 
cerca de onze mil pessoas, é um dos locais 
indicados pelo Governo para albergar a 
população que fugia dos ataques prota-
gonizados pela Junta Militar da Renamo, 
liderada por Mariano Nyongo, falecido 
em Setembro do ano passado. Mas as 
condições de sobrevivência no local são 
deploráveis e falta um pouco de tudo.

NGANI visitou o centro que dista há 
mais de 30 km da cidade de Chimoio e 
testemunhou a ausência de alguns serviços 
básicos cruciais para a vida de qualquer 
cidadão. Américo Domingos, de 68 anos 
de idade, lamentou a falta de corrente 
eléctrica como principal calcanhar de 
Aquiles. Conta que devido a falta de 
energia, os criminosos, passeiam a classe 
na calada da noite na região, semeando 
um clima de terror para a população 
deslocada.

“O grande problema que temos é de 
energia aqui no nosso centro, é por isso 
que há muita criminalidade”, explicou 
o nosso entrevistado, para depois acres-
centar “por exemplo, na semana passa-
da mataram um mototáxista e depois 
arrancaram a motorizada e fugiram”, 

disse o ancião. Rita Chingore, deslocada 
de Pindanghanga e viúva de 34 anos de 
idade, começou por elogiar a iniciativa das 
autoridades governamentais no provimen-
to da água ao Centro de Mazicuera, pois 
minimizou o calvário por que se cansava 
de percorrer longas distâncias em busca 
do liquido precioso. “Primeiro quero 
agradecer ao nosso Governo, porque antes 
sofríamos muito para ter água potável. 
Sempre íamos cartar no rio Mazicuera 
ou nos poços, enfrentando longas filas, 

mas agora temos aqui duas bombas e isso 
melhorou bastante a nossa vida. Gosta-
ria que se construísse uma esquadra, 
para termos a polícia aqui perto, que é 
para acabar com a criminalidade”, disse 
Chingore. É muito sentimental a morte 
daquele taxista, que foi encontrado com o 
corpo quase em estado de decomposição. 
Ele ajudava muita gente quando queria 
sair daqui para a vila e vice-versa, mas 
as pessoas que não têm pena preferiram 
assassiná-lo, para depois lhe tirar a sua 

moto”, lamentou. Contactado, o edil de 
Gondola, Arlindo Ngozo, garantiu estarem 
em curso esforços visando a electrificação 
do centro de acolhimento de Mazicuera, 
o que a concretizar-se poderá devolver 
o ambiente de sossego e tranquilidade à 
população. 

Ngozo frisou que os técnicos da 
empresa Electricidade de Moçambique 
(EDM) brevemente deverão escalar o 
local para aferir as condições necessá-
rias para o abastecimento da corrente 
eléctrica. “Nós como governo municipal, 
paulatinamente estamos a trabalhar para 
que os nossos irmãos que se deslocaram 
dos diversos pontos do nosso distrito e 
não só possam se beneficiar dos serviços 
básicos”, enfatizou.

Refira-se que o Centro de Acolhimento 
de Mazicuera, localizado na vila ferroviá-
ria de  Gondola, no distrito com o mesmo 
nome, alberga a população oriunda das  
localidades de Pindanghanga, Doirói, 
Muda Serração, Chipindaumwe, entre 
outras, nos  postos administrativos de 
Amatongas e Inchope que na perspectiva 
de se livrar dos  constantes ataques supos-
tamente protagonizados por Mariano 
Nyongo e seus  sequazes recorreram a 
sede distrital como refúgio, abandonando 
suas machambas, residências, criações 
entre outros pertences.

Centro de Acolhimento de Mazicuera
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Polícia volta a capturar criminoso 
C4 Pedro de Namicopo
SAÍDE SANDAR

A Policia da República de 
Moçambique (PRM) neutralizou 
na ultima sexta-feira a noite, o 

fugitivo C4 Pedro, tido nos meandros do 
crime como o cadastrado mais perigoso 
da província de Nampula. Na altura 
da detenção, o criminoso encontrava-
se no distrito de Nacala-Porto.

A captura de C4 Pedro acontece três 
meses depois da sua fuga na primeira 
esquadra da cidade de Nampula a 17 
de Maio, durante a legalização da sua 
pena, tendo se refugiado no distrito 
de Ribaué onde protagonizou assalto 
a um estabelecimento comercial, que 
culminou com o assassínio do guarda da 
loja e o roubo de quatro motorizadas.

A PRM na pessoa de Zacarias Nacute, 
disse que a detenção do criminoso e 
outros elementos que fazem parte da 
quadrilha é resultado de um trabalho 
operativo desenvolvido pela corporação 
durante os últimos 90 dias. “Este é 
um cidadão que tem várias passagens 
pelas celas da polícia e neste momento 

serão seguidos trâmites legais para a 
legalização da sua pena” informou 
Nacute. O indiciado explicou que 
depois  de escapulir das autoridades 
policiais foi à capital do país, a cidade 
de Maputo, e alguns meses depois foi 
convencido pela família a se entregar 
à polícia, para pagar pelos seus crimes 
e ultrapassar os problemas com as 
autoridades.

“Fui chamado pela minha família em 
Nacala, mas alguém vendeu o esquema 
para a polícia e fui neutralizado. Na 
altura eu já estava para me entregar, 
mas não aconteceu. Se eu sair da cadeia 
desta vez, vou deixar esta vida, prefiro 
ser vendedor ambulante” disse C4 Pedro 
em tom de arrependimento.

Uma quadrilha liderada por membro 
das FDS

Ainda durante a apresentação do 
caso C4 Pedro, a polícia disse que 
deteve uma quadrilha composta por três 
elementos, liderada por um ex-membro 
das Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique acusada de protagonizar 
assaltos com recurso a uma arma de 

fogo no distrito de Malema. Com 
22 anos de idade, o líder do grupo 
foi treinado no distrito de Homoíne, 
província de Inhambane e já esteve em 
Cabo Delgado a combater contra os 
terroristas que martirizam a província 
desde 2017. Depois da sua missão 
militar no Teatro Operacional Norte, 
o jovem foi devolvido à terra natal, 
o distrito de Malema, mas durante a 
desmobilização, não devolveu a arma 
às autoridades competentes.

De regresso à casa, criou um 
grupo que semeava terror no distrito. 
Na penúltima incursão, os larápios 
conseguiram assaltar mais de trezentos 
mil meticais num estabelecimento 
comercial local. O valor foi dividido 
entre os membros do grupo. O porta-voz 
do Comando Provincial da PRM em 
Nampula, Zacarias Nacute, disse que 
o grupo foi neutralizado na tentativa 
de mais um assalto a umas bombas de 
combustível do distrito onde durante 
a fuga, o líder deixou cair uma arma 
de fogo e acabou capturado e depois 
denunciou os comparsas.

Os indiciados confessaram a 

prática dos crimes que pesam sobre 
si e disseram que o faziam por falta de 
emprego e por viverem em condições 
de pobreza extrema. “Quando o meu 
irmão voltou da vida militar me disse 
que tínhamos que criar um grupo e 
como eu estava desempregado e a sofrer, 
aceitei a proposta e passamos a roubar. 
Com o dinheiro conseguido comprei 
estas coisas com que sempre sonhei. 
Quando vim à cidade de Nampula já 
tinha largado a vida de criminoso só 
que o meu irmão voltou à Malema, 
foi detido e nos denunciou”, disse um 
dos suspeitos. O cabecilha do grupo 
diz ser a primeira vez que se envolve 
em assaltos e usou o dinheiro do crime 
para construir campas dos seus entes 
queridos 

Além dos dois casos, a PRM em 
informou que registou o caso de um 
assalto protagonizado por desconhecidos 
a uma residência que culminou com o 
assassínio na cidade de Nampula do 
guarda de um uma residência. Nacute 
adiantou que neste momento decorrem 
trabalhos investigativos para encontrar 
e deter os responsáveis pelo crime. 

Sector da Educação em Cabo Delgado extingue 
centro de exames por falta de candidatos

Arrancam nesta segunda-feira, 
22 de Agosto, a nível nacional 
os Exames Extraordinários 

de 2022. Na província de Cabo Delgado, 
o processo apenas irá decorrer em três 
centros e não quatro como habitualmente 
acontecia.

O sector da educação na província, 
extinguiu o Centro de Exames da Escola 
Secundária de Kupé no distrito de Chiúre 
devido a falta de candidatos. Os três 
centros que continuam são os das escolas 
Secundária de Pemba, 15 de Outubro 
em Montepuez e  secundária de Mueda, 
no norte de da província. Mesmo com 

os três centros operacionais o número 
dos candidatos é extremamente baixo. 

O porta-voz da Direcção Provincial 
de Educação de Cabo Delgado, Melchior 
Cassimo disse ao NGANI que o Centro 
de Exames da Escola Secundária de 
Pemba, é a que tem maior número de 
candidatos que é de 47 sendo 15 do sexo 
feminino. A Escola Secundária 15 de 
Outubro conta com 19, seis das quais do 
sexo feminino. A Escola Secundária de 
Mueda tem 17, oito das quais mulheres. 
As equipas para acompanhar o processo 
já no terreno. 

Segundo o porta-voz, a redução de 
candidatos aos exames da décima e 
décima segunda classe é devido ao novo 

regulamento que o Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano adoptou. 
Há anos, apenas com o certificado 
da sétima lasse, o estudante estava 
devidamente autorizado para realizar 
exames extraordinários da décima classe. 
Para fazer exames da décima segunda 
classe, bastava o candidato apresentar 
o certificado da décima classe, mas o 
novo regulamento mudou tudo.  

As novas regras defendem que só faz 
os exames o candidato que reprovou em 
algumas disciplinas da décima segunda 
classe ou frequentou e anulou a matricula 
na décima primeira classe. Para a décima 
classe só fará os exames quem tiver 
transitado uma secção e ter frequentado 
até finais do primeiro trimestre. “Com 
as mudanças pedagógicas, os estudantes 
sentiram-se apertados e preferem 
matricular e estudar normalmente” 
defendeu o porta-voz

A fonte falou ainda sobre o livro escolar 
que chegou tardiamente na província. Na 
primeira fase, foram alocados 611,601 
livros para 10 distritos nomeadamente: 
Pemba, Ancuabe, Balama, Montepuez, 
Chiure, Palma, Quissnga, Namuno, 
Metuge e Mecufi. A província tem 17 
distritos e com os livros da primeira 

tranche não foi sufiente para abarcar a 
todos. Há dias o sector recebeu novamente 
1.055.280 livros que foram imediatamente 
enviados aos distritos.

De acordo com o nosso interlocutor, 
houve constrangimentos com a chegada 
do livro principalmente para as classes 
iniciais (primeira e segunda classes), mas 
as escolas não pararam com o processo 
de ensino e aprendizagem. 

Por outro lado, aquele responsável 
disse que os distritos afectados pelo 
terrorismo, nomeadamente Mocímboa 
da Praia, Palma e Quissanga foram 
os primeiros a receber os manuais do 
aluno. Mocímboa da Praia conta com 
três escolas a funcionar, Palma tem 12 
e em Quissanga existem sete.

Para alem do livro, o sector também 
recebeu 11 400 guiões do professor e 9546 
manuais do professor. No último Conselho 
Coordenador realizado recentemente 
em Gondola, na província de Manica, 
o Ministério da Educação informou 
a todas as direcções provinciais que, 
este é o último ano em que os exames 
extraordinários serão realizados no meio 
do ano. A partir de 2023, os exames 
decorrerão em Dezembro.

JACKSON BASILIO

Melchior Cassimo
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OPINIÃO

Na conferência dos che-
fes de Estado e de Go-
verno da Comunidade 

para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC, em inglês), reali-
zada na República Democrática 
do Congo (RDC), ficamos a saber 
que a missão militar dos países da 
SADC, abreviadamente designada 
por SAMIM, vai prolongar a sua 
permanência em Cabo Delgado 
para um período de cerca de doze 
meses (1 ano), factor que deve ser 
analisado e reflectido profunda-
mente sobre a real situação mili-
tar em Cabo Delgado. Segundo, 
abre espaço para se questionar que 
ilações se podem tirar em termos 
de avanços e recuos das tropas da 
SADC no que respeita ao comba-
te ao terrorismo.

A renovação do mandato das 
tropas da SAMIM para um perío-
do de um ano, pela primeira vez 
na história, sendo que o período 
dos mandatos anteriores tinha co-
mo horizonte temporal seis me-
ses, é sinal suficiente para se crer 
que o terrorismo naquela região 
do país está longe da sua erradi-
cação, por um lado. Por outro, 
contraria a narrativa do Gover-
no de Moçambique, que na voz 
do Comandante Geral da Polícia 
da República de Moçambique, o 
avanço da intervenção militar es-
tava a 70% do seu fim.

Ainda no discurso dos represen-
tantes do Estado, o facto de que 
a luta contra o terrorismo ainda 
constituir um desafio e não se po-
de extinguir em breve trecho po-
de-se achar nos pronunciamentos 
do Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, que apesar de ser uma 
figura ortodoxa, deu a entender 
que, ainda que tenhamos focos de 
instabilidade de acções terroris-
tas, a vida continua, mesmo que 
o terrorismo esteja presente.

O mandato da SAMIM também 
é renovado num contexto em que 
os terroristas são associados ao 

Estado Islâmico, o que demonstra 
a existência de algum rosto, e os 
grupos terroristas estão a emitir 
comunicados (através de mensa-
gens em vídeo) aos moçambicanos, 
o que contraria completamente a 
ideia de que o terrorismo instalado 
em Cabo Delgado estava próximo 
do fim. Nesse sentido, podemos 
afirmar que a renovação do man-
dato da SADC para mais de um 
ano, é sinal mais do evidente, de 
que as acções terroristas em Cabo 
Delgado são uma ameaça presen-
te, e se dúvidas prevaleciam a res-
peito, a prolongação do mandato 
das tropas da SADC para um ano, 
é exemplo mais do que evidente 
da crise instalada naquela região 
do país.

Indo para a segunda parte do 
nosso artigo, sobre os avanços e 
recuos que se podem identificar 
quanto a presença das forças da 
SAMIM durante o período de ano, 
iniciado com os avanços, podemos 
considerar que para além da sua 
presença no teatro das operações, 
o facto de se ter registado avanços 
em terra, no que diz respeito a 
reconquista de territórios previa-
mente ocupados pelos terroristas 
é um grande avanço, sendo o caso 
mais emblemático o da retoma de 
Mocimboa da Praia. Por lado, há 
que destacar a recente (Agosto) 

libertação de reféns que estavam 
na base dos terroristas na floresta 
de Catupa, no norte do distrito de 
Macomia, sendo que os recentes 
números apontam para mais de 
600.

No que respeita aos recuos, cabe 
destacar que a SAMIM não conse-
guiu cumprir com o seu mandato 
(combater o extremismo violen-
to e restabelecer a paz) em tem-
po previsto, e por essa razão que 
a missão foi inicialmente (Feve-
reiro) renovada para seis meses, 
e recentemente acaba de ser reno-
vada para mais um ano. O que é 
sinal evidente de um despreparo 
das forças da SADC, que pela sua 
historicidade militar, não dispõe 
de uma experiência de combate 
efectivo ao terrorismo, mas sim 
de guerras convencionais e de luta 
de libertação, que no seu contexto 
foram um sucesso.

O segundo ponto, tem que ver 
com o tratamento desigual e a pre-
sença de pequenos bordéis. Re-
gista-se nas tropas da SAMIM, 
a prevalência de um tratamento 
desigual, sendo que os sul-africa-
nos tendem a dispor de condições 
relativamente melhores, quando 
comparados com as tropas dos res-
tantes países como Angola e Ma-
lawi, o que gera a discriminação 
e afecta a moral dos soldados no 

campo de batalha. Paradoxalmen-
te, estão a emergir pequenos bor-
déis, ao lado dos acampamentos 
das tropas da SAMIM, que servem 
para promover a prostituição e a 
violação dos direitos das mulhe-
res, que devido a sua vulnerabili-
dade ao conflito, encontram nos 
soldados da SAMIM um espaço 
para obter segurança física, mas 
também alimentar; para si e suas 
famílias.

A existência de bordéis e a pros-
tituição, para além de violar os di-
reitos das mulheres, também pode 
afectar a integridade física dos sol-
dados da SAMIM, que além das 
doenças sexualmente transmissí-
veis, há risco de o acampamento 
poder receber terroristas que em 
forma de venda de favores sexuais, 
podem se infiltrar e, por esta via, 
comprometer a mandato da SA-
DC, que até então, acha-se por de-
mais atrasado.

De forma a concluir, considera-
mos que a presença das tropas da 
SADC é necessária para travar a 
frente militar e fazer a gestão nega-
tiva do conflito (guerra), contudo, 
há uma grande necessidade de o 
Estado moçambicano privilegiar 
a gestão positiva do conflito, que 
consiste em programas claros de 
desenvolvimento, que tem como 
objectivo promover a participação 
das comunidades locais, em activi-
dades produtivas, que permitam e 
envolvimento mútuo e reconstru-
ção da confiança entre os actores 
locais do conflito.

Para além de se renovar a pre-
sença de tropas militares estrangei-
ras, é preciso renovar e restaurar 
a confiança dos cidadãos diante 
das instituições do Estado e refor-
mar iniciativas de desenvolvimen-
to que privilegiem a inclusão e a 
participação dos segmentos locais 
da sociedade.
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SADC renova mandato das tropas da SAMIM 
em Cabo Delgado para mais um ano

       Consultor e Activista de Direitos Humanos

Tropas da SAMIM



 

Não vamos fazer grande “ala-
rido” nem sequer “gritar ao 
Gregório” para comentar a 

entrevista (e a frase infeliz) que o Gene-
ral Alberto Chipande declarou recen-
temente, provavelmente palavras ditas 
impensadamente, mas cheias de rancor 
e ódio...

Mas quem não sente não é filho 
de boa gente — lá diz o provérvio —
não podemos deixar passar em bran-
co o contraditório, breve que seja, para 
afirmarmos que as suas palavras, cheias 
de ódio, estúpidez e racismo, que pro-
feriu contra os brancos Europeus que 
viveram em Moçambique até finais de 
1974, foram, efectivamente, ditas “sem 
papas na língua”. Assim. «DEIXEMOS 
DE SER PORTUGUESES, POIS OS 
COLONOS JÁ FORAM». 

Coitado do infeliz General da “treta”, 
que não sabe o que diz e desconhece, 
em absoluto, o que os Portugueses fi-
zeram ao longo dos séculos por esse 
Mundo fora, nas mais diversos áreas de 
conquista. Não vamos aqui dar lições 
de História a um ignorante que «abriu 
a boca e só disse asneiras»... 

Mas podemos dizer-lhe, a título de 
conselho, que tomara o General Chi-
pande ter à sua volta (e de volta ao nosso 
País!) os Portugueses que ELE tanto 
odeia. 

Sim, porque Moçambique — como 
Alberto Chipande sabe — ou devia saber, 
tem sido (des)governado desde 1975 até 
à actualidade, tão-somente por GENTE 
implicada que está em processos de Es-
quemas, de Ladroagem, Incompetência 
e Corrupção. Sucessivamente, há que 
dizê-lo!

Por isso é que somos a Vergonha que 
somos, além Fronteiras, por isso que 

Moçambique está cheio de Políticos 
e Governantes no activo — e sabe-se 
lá de quem mais! —, a serem julgados 
na BO onde se inclui um ex-Presiden-
te da República acusado de ter “me-
tido ao bolço” uns milhões de USD, 
no Processo das Dívidas Ocultas e do 
actual Presidente da República (tam-
bém) estar envolvido no escândalo, além 
do ex-Ministro das Finanças, Manuel 
Chang, preso na África do Sul e de uma 
«A Lista de Malfeitores» — comen-
tava, amiúde, o saudoso Machado da 
Graça — «é enorme e a verdade é que 
ninguém é condenado, a não ser “a 
raia miúda”. E isto acontece porque 
a nossa Justiça e os nossos Tribunais 
não têm feito outra coisa “senão pac-
tuar” com esta cambada de malfeito-
res...»  E realmente, o exemplo está 
bem à vista de todos...

Não significa que em Portugal, 
com os Portugueses — ou em qual-
quer OUTRA parte do Mundo — não 
aconteça o mesmo. Os exemplos são 
bem conhecidos de todos. Não vamos 
aqui estar a perder tempo com cita-
ções. Por isso mesmo voltamos a repe-
tir, Caro Gen. Alberto Chipande, que 
tomara o Senhor ter os portuguêses 
do seu lado, entre os Moçambicanos, 
em Harmonia e Paz, entreajudando-
-se a Progredir e a Levar o Nosso País 
Rumo ao Progresso, à Solideriedade e 
ao Bem-Estar do Povo que está, na sua 
grande maioria, a Viver no Limiar da 
Pobreza, como sabem TAMBÉM todos 
aqueles que nos (des)Governam. Se há 
aqui alguém a quem pedir responsabili-
dades ESSE ALGUÉM é o “seu queri-
do” PARTIDO FRELIMO QUE TEM 
ARRASTADO, A CADA DIA QUE 
PASSA, O POVO MOÇAMBICANO 

QUE SOMOS, PARA A MISÉRIA 
E PARA O ABISMO INEVITÁVEL 
E ABSOLUTO!  A título de exemplo 
histórico, para encerrarmos a crónica 
de hoje, vou falar-lhe de dois Gran-
des Nomes Portugueses, Meu Caríssi-
mo General, para que conste: Camilo 
Pessanha (1867–1926) e Venceslau de 
Morais (1854-1929). Foram dois exem-
plos paradigmáticos da historicamente 
reconhecida capacidade portuguesa de 
Miscigenação: no caso de ambos, não 
só pessoal como cultural.

Com efeito, tanto um como outro, 
ainda que talvez mais o segundo do 
que o primeiro, não foram apenas poe-
tas portugueses no Oriente – foram-se 
tornando, cada vez mais, poetas portu-
gueses do Oriente: de Macau, no caso 
de Camilo Pessanha, do Japão, no caso 
de Venceslau de Morais. Sabia?!...

Tal como muitos portugueses em 
África se tornaram verdadeiramente 
africanos, tal como muitos portugue-
ses no Brasil se tornaram realmente 
brasileiros — ou “portugueses à solta”, 
como diria o Grande Manuel Bandeira 
—, o mesmo aconteceu no Oriente: em 
Macau, em toda a China, no Japão, em 
Timor-Leste e em muitos outros paí-
ses. Camilo Pessanha e Venceslau de 
Morais foram apenas mais dois exem-
plos disso — ainda que, pela qualidade 
Literária da sua Obra, dois exemplos 
paradigmáticos disso: dessa capacida-
de portuguesa de Miscigenação.

Com efeito, ao contrário de outros 
povos europeus que, no Oriente, em Áfri-
ca e nas Américas, sempre mantiveram 
a maior distância com as populações 
locais — seja no plano mais Cultural, 
seja no plano mais Pessoal (e, inclusiva-
mente, Sexual) —, os portugueses que 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

século após século deambularam pelo 
mundo primaram, em geral, por essa 
diferença. Desde logo porque muitos 
deles eram comerciantes — precisan-
do, assim, dessa proximidade.

Sabemos que, em muitos casos, essa 
proximidade estava pré-condicionada 
por relações hierárquicas e também 
por políticas de Estados — outros ho-
mens Europeus eram incitados a leva-
rem consigo as respectivas mulheres, 
para haver menos “risco”. Mas nem 
todas as relações obedeceram a esse 
padrão. Também aqui o exemplo de 
Camilo Pessanha e, sobretudo, de Ven-
ceslau de Morais foi eloquente. Ven-
ceslau de Morais amou, de igual para 
igual, mulheres japonesas e, nelas, todo 
o Japão, todo o Oriente. Como o seu 
Outro. Como o nosso Outro.

Daí também, enfim, a sua paixão 
pela poesia japonesa – como escreveu 
a esse respeito: “Para estudiosos por-
tugueses, todavia, o tanka e o hokku 
não devem merecer tanta estranheza 
(…). Dá-se também a circunstância 
de serem certos processos de constru-
ção, de uso vulgar na poesia japonesa, 
como o jogo de palavras, o calembur, 
ou então a reunião de dois períodos, 
independentes um do outro no senti-
do, também vulgares na quadra por-
tuguesa. Em minha opinião, a nossa 
quadra, quando habilmente manejada, 
seria susceptível de dar excelentes tra-
duções dos poemas japoneses”.

Espero que tenha compreendido a 
Lição e que para a próxima, antes de 
“abrir a boca para não entrarem mos-
cas”, o preferível é estar calado para 
evitar dizer as “bacoradas” que disse 
com Ódio, Rancor e Racismo. Fique 
bem...  
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História do Macaco sem Rabo
O crime a que fui con-

denado no Tribunal 
de Nacala a Velha a 3 

meses de prisão por difamação, 
22 000 meticais foi porque enviei 
um SMS a chamar Macaco sem 
Rabo, a um Macaco sem Rabo que 
me tinha enviado antes um SMS 
a ameaçar de Morte.

Esse caso por incrível, que pareça 
foi julgado no Tribunal de Nacala 
a Velha, pelo Juiz César que foi 
afastado para Rapale/Nampula por 
ter assassinado uma criança com 
o carro e ter fugido, assim como, 
pela Procuradora Anunciada de 
Nacala a Velha.

O Juiz César me tentou inti-
midar por diversas vezes dentro 
do Tribunal, ao ponto de me ter 
mandado calar quando me estava 
a tentar defender. Peguei numa fo-
lha de papel numa mesa ao lado e 
levei um enchorrilho de insultos 
dentro do Tribunal, basicamente 
não me podia mexer enquanto es-
tava a ser julgado.

Segundo o crime de difamação 
na lei moçambicana, difamação 
só existe quando há exposição pú-
blica. Como foi só troca de SMS 
não há crime de difamação, fui 
defendido por um defensor Ofi-
cial do Tribunal que depois vim 

a saber que era um estagiário que 
não poderia me ter defendido, es-
tava combinado com o Juiz César, 
por isso não pediu recurso para os 
Tribunais de Nampula.

Sem ter pedido recurso, fui lo-
go condenado e se não paga-se 22 
000 meticais, seria preso imedia-
tamente durante 3 meses estando 
completamente inocente.

Ir para a prisão 3 meses por en-
viar um SMS?? Isto não pode ser 
normal?? Algo está errado não es-
tamos a falar de gente, mas sim de 
animais que julgam seres humanos 
no Tribunal de Nacala a Velha.

Paguei esses 22 000 meticais para 

uma conta do BIM que estava em 
nome da Procuradora Anunciada 
de Nacala a Velha, foi assim que 
fui roubado e extorquido em 22 
000 meticais por uma bandida e 
um bandido de Nacala a Velha, a 
Procuradora Anunciada e o Juiz 
César assassino, que agora é juiz 
em Rapale. Para quando estes dois 
bandidos de Nacala a Velha e de 
Rapale são corridos da Magistra-
tura de Moçambique?? Porque o 
Gabinete Central de Combate à 
Corrupção de Nampula que tem 
conhecimento daquilo que se passa 
em Nacala a Velha não actua??
PM

CARTA DO LEITOR
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Nyusi conforta vitimas do terrorismo que 
regressam às suas origens

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, garantiu há 
dias na sede do distrito de 

Metuge, província de Cabo Delgado, 
que já existe segurança na região, 
para as vítimas do terrorismo que 
regressam às suas terras de origem 
desde os princípios do ano em curso.

São, até ao momento, mais de 200 
mil famílias que tomaram a decisão 
voluntária de regressar as suas zo-
nas de origem onde abandonaram 
devido a acção dos terroristas que 
desestabilizam a província desde 
2017. As famílias na sua maioria 
são de Mocímboa da Praia, Palma, 
Quissanga, Muidumbe e Macomia 
considerados como os mais abran-
gidos pela insurgência.

Falando na sede do distrito de 
Metuge, há 40 quilómetros da capi-
tal provincial de Cabo Delgado, na 
cerimónia de inauguração de uma 
delegação do Instituto Nacional de 
Segurança Social, Nyusi garantiu 
que as famílias que voluntariamente 
optam pelo retorno serão protegidas 
pelas Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) que, em parceria com as 
outras entidades provenientes de 
outros países africanos, mantêm a 

SOCIEDADE

segurança, ordem e tranquilidade 
públicas. O Chefe do Estado mo-
çambicano, mostrou-se preocupado 
com as acções do terrorismo e fez 
saber que nos distritos severamen-
te afectados pelo fenómeno, serão 
erguidas novas infra-estruturas 
governamentais. “Com o regresso 
voluntário de algumas famílias que 
abandonaram suas terras devido 
a acção dos terroristas, nos enco-
raja a levar estes serviços para às 
populações que vão retomar suas 
actividades”, afirmou o Presidente.

Outra preocupação levantada 
pelo chefe de Estado é a existência 
de deslocados fantasmas que que-

rem se aproveitar dos apoios. Por 
outro lado, o estadista agradeceu a 
população de Metuge que acolheu 
os seus concidadãos que chegaram 
no distrito sem nenhum bem, mas 
foram socorridas, o que significa 
união entre moçambicanos. 

NGANI entrevistou alguns líde-
res comunitários que se mostraram 
satisfeitos com a construção da de-
legação do instituto Nacional de 
Segurança Social de Metuge. Cha-
fim Amade, pescador e trabalhador 
por conta própria em Bandar na 
sede do distrito, prometeu que agora 
vai canalizar regularmente os seus 
descontos. Antes tinha preguiça de 

viajar até à cidade de Pemba pa-
ra o fazer. Omar Ntambarra, líder 
comunitário da aldeia de Manono, 
também revelou satisfação com a 
construção da infra-estrutura. Já 
para Muhamed Gias Diom, em-
presário do Bangladesh e único 
que exerce actividades comerciais 
naquele distrito, disse ao NGANI 
que a partir da sua empresa os seus 
dois trabalhadores não mais terão 
dificuldades em pagar os seus im-
postos porque já passa a ser fácil 
pois o distrito já tem delegação.

Na ocasião, os pensionistas de-
ficientes pediram a Ministra do 
Trabalho e Segurança Social, Marga-
rita Talapa, cadeiras de rodas para a 
sua locomoção. A infra-estrutura de 
Metuge custou aos cofres de Estado 
mais de 21 milhões de meticais. O 
distrito conta com 173 trabalhadores, 
mas apenas 20 canalizam as suas 
contribuições ao Instituto Nacional 
de Segurança Social.  

Falando ao NGANI, o administra-
dor do distrito, António Nandanga, 
disse que a nova infraestrutura vai 
impulsionar o desenvolvimento local, 
numa zona com poucos empresários 
e péssimas estradas, o que dificulta 
o seu acesso sobretudo no tempo 
chuvoso.  

Nova delegação do instituto Nacional de Segurança Social de Metuge

JACKSON BASILIO



PEDRO FABIÃO

Trata-se de um empreendimento 
cujas obras tiveram o prazo 
de um ano e a sua materiali-

zação custou um montante avaliado em 
300 milhões de meticais desembolsados 
pelo Banco Mundial através do Programa 
SUSTENTA e do Fundo Catalítico para 
Inovação e Demonstração (FCID). A 
fábrica tem uma capacidade anual para 
extracção de óleo bruto de 7500 tonela-
das e 3000 de refinação.

Momentos após a inauguração, o Pre-
sidente Nyusi realçou que dados recentes 
indicam que o preço do óleo alimentar 
subiu em cerca de 100 por cento com um 
contributo, facto que pressiona o distrito 
de Cuamba e toda a província. O Pre-
sidente reafirmou que uma das formas 
de redução do custo de vida no país é o 
aumento da produção e transformação 
da matéria-prima, onde a agricultura, 
em Moçambique, tem um peso de 23 por 
cento do Produto Interno Bruto (PIB) a 
economia nacional voltou a registar um 
crescimento robusto de 4,7 por cento, 
contra 2,3 projectados anteriormente.

Com a fábrica surgirão efeitos socioe-
conómicos de grande impacto dentre 
eles, a aquisição da produção familiar; 
a diminuição de importações e inversão 
da balança comercial, pois a sua mate-
rialização representa maior autonomia 
financeira e económica do país e traduz 
a maior capacidade de retenção de divi-
sas ampliando o campo de manobras na 
gestão cambial, um elemento crucial na 
estabilidade conjuntural da economia. 
“Como é sabido o óleo alimentar tem 
sido um dos produtos de maior pressão 
na balança comercial agrícola, e somos 
muito pressionados. Moçambique importa 
cerca de 400 milhões de dólares america-
nos representando 30 por cento de peso 
de importação de produtos licenciados 
para a agricultura”, disse o PR.

Nyusi reiterou que o seu Governo 
continua a acreditar que com as medidas 
que visam a melhoria do ambiente de 
negócio e da economia do país, poderá 
crescer de forma acelerada nos próximos 
tempos a partir de exemplos que se con-

firmam desde a Independência Nacional. 
Aliás, fez saber que desde a criação em 
2020 do Instituto de Algodão e Oleagi-
nosa em Moçambique, o país tem estado 
a contribuir grandemente para o efeito.

Ao longo de um ano e meio da sua 
existência, o instituto foi registando posi-
tivamente a dinâmica de crescimento das 
oleaginosas ao nível nacional, tendo e 
para a campanha 2021/22, os dados 
apontam para um crescimento de 14 
pontos percentuais, impulsionado pelo 
gergelim e soja, com 25 e 5 por centos, 
respectivamente.

O Governo está a trabalhar com o 
intuito de aprovar regulamentos e normas 
para que o pacote de medidas e estímu-
los para a aceleração económica possa 
estar em consonância com a reconci-
liação dos objectivos de rentabilidade 
do sector produtivo com o imperativo 
de desenvolvimento económico por via 
da industrialização em que o agro pro-
cessamento desempenha um papel de 
relevo, conscientes de que a transforma-
ção estrutural do sector de agricultura e 
sua cadeia de valor não ocorre em curto 
espaço de tempo.

“O meu Governo continua a acreditar 
que com as medidas que visam a melho-
ria do ambiente de negócio a economia 
do país poderá crescer de forma acele-
rada. A satisfação das necessidades do 
mercado, nomeadamente da indústria de 
óleo alimentar abre uma oportunidade 
para cerca de 2 milhões de pequenos 
produtores que poderão ter sua ocasião 
para aumentar o seu rendimento fami-
liar na cadeia de valor de oleaginosas”, 
frisou Nyusi.

No entanto, o chefe de Estado cha-
mou atenção a entidade proprietária da 
infra-estrutura recentemente inaugurada, 
para o aprimoramento de esforços visando 
assegurar a sua condigna e longa ope-
racionalidade a partir da inclusão do 
sector familiar no circuito de comercia-
lização em que todo o produtor sabe de 
que o seu produto tem lugar localmente, 
aumentando a renda e consequente estí-
mulo da produção. A fábrica permite 

integrar cerca de 40 mil indivíduos que 
apostam no algodão e soja são chamados 
a fornecer matéria-prima de qualidade e 
quantidade para extracção e refinação de 
óleo alimentar que encontre um mercado 
certo e de forma clara de auto-emprego 
no ramo agrícola.

“A missão já é vossa porque, não pou-
cas vezes, temos gritos. Tivemos gritos 
também no âmbito do algodão quando 
decidimos apoiar o sector para alavancar. 
Algumas fábricas ainda não consegui-
ram recuperar. Fizemos isso por perceber 
qual é a dimensão para as populações. 
Estamos a tentar fazer isso com o Caju”, 
informou o Presidente Nyusi.

Um marco importante para o SUSTENTA
O ministro da Agricultura e Desen-

volvimento Rural (MADER), Celso Cor-
reia, em conferência de imprensa, referiu 
que a inauguração do empreendimento 
representa um marco importante porque 
o compromisso do Estado, através do 
Programa SUSTENTA, foi da integra-
ção da agricultura familiar em cadeias 
de valor produtiva, sendo que este é um 
exemplo concreto com mais de 40 mil 
famílias.

“Esta fábrica foi financiada pelo Fundo 
Catalítico de Inovação e Demonstração 
(FCID) com envolvimento da Agência do 
Vale do Zambeze. O fechar da cadeia de 
valor significa um passo importante para 
Cuamba e Niassa que passa a produzir 
óleo alimentar, um produto que ao longo 
dos últimos anos tem significado um peso 

na despesa familiar”, disse Correia.Sobre 
a assistência aos produtores tendo em 
conta este novo desafio, Correia infor-
mou que nos últimos dias foi feito um 
grande investimento para melhoria da 
respectiva rede a partir de expansionistas 
e disse também existir um modelo de 
assistência privada em que, por exemplo, 
a Sociedade Algodoeira de Niassa – João 
Ferreira dos Santos (SAN-JFS) está a 
fazer com os seus produtores.

Sobre projectos que ainda há em car-
teira para a industrialização em Moçam-
bique, o ministro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural deu a conhecer com 
especial atenção que dentro em breve 
terá lugar na província de Niassa a inau-
guração da maior fábrica de produção 
de feijão no país.

Na ocasião da inauguração da fábrica 
de extracção e refinação de óleo alimentar, 
a Governadora da Província de Niassa, 
Elina Massengele, demonstrou sua grati-
dão pelo gesto e disse que o acto constitui 
um marco importante na história, pois 
é mais uma realização do Governo que 
converge para satisfação das expectativas 
da população.

 “É por esta razão que esta cerimónia 
se reveste de uma grande importância 
para a população de Niassa, pois irá agre-
gar valores a balança de pagamentos. 
Reiteramos, mais uma vez, os nossos 
profundos agradecimentos por nos ter 
honrado com mais uma infra-estrutura”, 
disse Massengele.

O Diretor-geral da Sociedade Algo-
doeira de Niassa – João Ferreira dos 
Santos (SAN-JFS), Manuel Delgado, 
informou que anualmente tem disponi-
bilizado mais de 100 milhões de meti-
cais de crédito, em dinheiro ou insumos. 
Para a próxima campanha agrícola, a 
SAN-JFS contará com mais de 40 mil 
produtores de algodão até já inscritos.

 “Hoje é um dia histórico. O dia em 
que o algodão inaugura uma fábrica de 
extracção, refinação e embalamento de 
óleo alimentar. Prova de que o algodão, 
como a maior renda da realidade de 
fomento, pode e é cada vez mais usada 
como o meio de desenvolvimento rural 
integrado, como aqui fazemos. O algo-
dão equilibra. Também é óleo. Também 
é comida”, referiu o Diretor-geral visi-
velmente satisfeito. 
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Com a inauguração na última 
quinta-feira da primeira 
fábrica de extracção e refi-
nação de óleo alimentar na 
cidade de Cuamba, provín-
cia de Niassa, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
mostrou-se convencido que a 
mesma trará enormes vanta-
gens, dentre elas, o aumento 
da oferta no mercado nacional 
com uma produção própria.

Presidente da República, Filipe Nyusi

Fábrica de óleo de Cuamba vai aumentar 
oferta do produto no mercado nacional



quadros seniores de tutela. “Esperávamos 
ouvir do Governo deste país aquilo que 
hoje consideramos de vergonha, mas 
constatamos o contrário. Apenas estamos 
sendo brindados com elogios e a equipa 
de inquérito constituída pelos quadros 
seniores da Educação não trouxe nada 
de novo, porque ninguém foi demitido 
senão o Director-Geral do INDE”, 
argumentou Albino.

Albino diz que a situação deixou a 
imagem da Educação beliscada estando 
a ter repercussões negativas no campo 
educacional, pois os professores e os 
alunos estão desmotivados pelo sucedido.

“Hoje em dia, as escolas não dão 
aulas de qualidade porque os professores 
estão acostumados a ensinar inverdades, 
razão pela qual, assistimos crianças que 
terminam a 12ª classe a não conseguirem 
descrever a região onde elas vivem. Se 
os professores vão à escola, querem 
apenas justificar o dinheiro e isso é muito 
vergonhoso”, lamentou.
Altos índices de desemprego resultam 
da corrupção

Numa outra vertente, o Presidente 
do AMUSI, explicou que o desemprego 
que grassa no país é resultado dos altos 
índices de corrupção que corrói a máquina 
administrativa pública nacional.

Albino apontou a recente 
proibição de manifestação 
da população sobre o 

elevado custo de vida, corrupção e os 
escândalos no Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano (MEDH), 
para além das dívidas ocultas, como 
sendo os elementos demonstrativos que 
violam os princípios democráticos em 
Moçambique.

Com estes assuntos, o político considera 
que o poder legislativo está longe de se 
tornar independente e sustenta que os 
guardiões da lei são os que cometem mais 
irregularidades no dia-a-dia. O dirigente 
politico entende que a apelidada “Casa 
do Povo” virou um clube triangular, que 
não debate aquilo que norteia a vida 
dos moçambicanos.

O quarto na lista dos concorrentes 
à Presidência da República nas últimas 
Eleições Gerais, Mário Albino, referiu 
que, os deputados da Assembleia da 
República não estão interessados em 
criar mecanismos para a resolução de 
vários problemas que apoquentam a vida 
de todos os nacionais, senão os seus 
interesses pessoais. “Estão a arrastar 
a democracia ao abismo porque os 
partidos parlamentares tornam-se cada 
vez mais casais, e isso nos preocupa 
bastante, quando se trata de um Estado 
de Direito. Ademais, aquilo (Assembleia 
da República) virou um clube de amigos, 
apenas para dilapidar os nossos impostos”, 
comentou o dirigente.

Ministra da Educação devia se demitir
O Presidente do AMUSI, mostrou-se 

também preocupado com o silêncio do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
face aos escândalos no Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano 
sobre os erros detectados recentemente 
nos manuais e livros da sexta classe.

Para Albino, a ministra Carmelita 
Namashulua devia demitir-se do seu 
actual cargo, abrindo espaços para 
esclarecimentos do que terá pesado 
para a ocorrência de tais episódios que 
mancharam o sector da Educação no 
país e se possível a responsabilização 
dos envolvidos desde as editoras até aos 

Citou como exemplo, os estudantes que 
terminam estudos, mas para conseguir o 
emprego no sector público e privado são 
exigidas avultadas somas de dinheiro, o 
que origina o abandono e, por conseguinte, 
devido aos valores cobrados, enveredam 
pelo mundo das drogas. “Os nossos filhos 
perdem tempo nos institutos falsos, porque 
gastam rios de dinheiro sem nada. São 
exigidos muito dinheiro para conseguir 
emprego, imagine aquele que não tem 
dinheiro onde irá terminar? Gostaria 
de pedir ao Governo para que facilite a 
camada juvenil a encontrar emprego”, 
disse.

Injúrias de Vahanle
Num passado recente, Paulo Vahanle, 

edil de Nampula, lançou uma ofensiva 
contra os residentes do famoso bairro 
de Namicopo acusando-os de roubar 
pavê para a reabilitação do troço que 
liga as zonas do bispo e de Namiepe. 
Recentemente. Num comício popular 
que culminou com a entrega da rua 
Mártir de Mueda, Vahanle prometeu 
desencadear uma operação de vasculha 
de cada canto da casa dos residentes 
de Namicopo para recuperar o material 
roubado. Entretanto, o dirigente do 
AMUSI entende que a acção da edilidade 

AGOSTINHO MIGUEL

“Queremos celebrar o oitavo aniversário 
na Presidência da República”

não passa de um gesto ingrato, porque a 
população deste bairro contribuiu para 
a sua eleição visando dirigir os destinos 
da autarquia de Nampula. “A população 
de Namicopo foi injuriada pelo partido 
Renamo. Aliás, este partido, para governar 
a autarquia de Nampula, foi pedir votos 
à população deste bairro. Hoje está que 
está na governação apelida-a de ladrões 
em público. Isso não faz sentido”, frisou 
o líder tendo acrescentado que as ofensas 
não resolvem os problemas.

Preparação do partido
Mário Albino diz que a sua formação 

política extraparlamentar está preparada 
para fazer face aos pleitos eleitorais que 
se avizinham. A preparação, segundo o 
dirigente, circunscreve-se na reactivação 
das bases, eleição e consolidação dos 
membros do corpo directivo, para além 
das actividades de namoro ao eleitorado.

“Como sabeis, até à data da nossa 
inscrição em 2015, tínhamos 75 partidos 
extraparlamentares, mas hoje estamos 
a liderar a oposição extraparlamentar 
e isso mostra claramente a vontade de 
que a partir de 2023, o nosso partido vai 
governar Moçambique. Enfim, estamos 
preparados para disputar as eleições com 
as outras formações políticas”, precisou.

Falando numa marcha realizada 
na semana passada, alusiva ao sétimo 
aniversário do seu partido, Mário 
Albino exortou aos seus membros a 
terem coesão de forma a concretizar 
os objectivos traçados pelo partido que 
passam necessariamente pela conquista 
do Município de Nampula, assentos na 
Assembleia da República e a Presidência 
da República nas eleições de 2023 e 
2024, respectivamente.

“Esta marcha significa união. Desde 
já, apelamos aos nossos membros à 
consolidação desta coesão para que, 
os objectivos traçados não venham a 
criar pesadelos no seio de cada membro. 
Queremos celebrar o oitavo aniversário 
na presidência da república”, disse..

NGANI -  Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022                                                                                                                                                                  P.11

POLÍTICA

O Presidente do partido Acção 
do Movimento Unido para 
Salvação Integral (AMUSI) 
Mário Albino, diz que a 
democracia está longe de se 
concretizar no país, a avaliar 
pelos acontecimentos que se 
registam nos últimos dias em 
vários sectores de actividades e 
culpa a Assembleia da República 
pelo iminente colapso.

Mário Albino 
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MDM acusa Frelimo de preparar fraude 
antecipada 

Falando ao NGANI, Carlos Saíde, 
membro da Comissão Política 
do MDM e cabeça de lista do 

partido no escrutínio autárquico de 2018, 
disse que as declarações da Frelimo foram 
que de certa forma “intimidatórias”, 
e denunciam um plano antecipado 
de fraude eleitoral, aliado a eventuais 
perturbações da ordem e tranquilidade, 
caso os resultados provem o contrário. 
Saíde assegurou que a sua formação 
política vai fazer de tudo com vista a 
bloquear o esquema frelimista.

“A Frelimo tem noção que perdeu 
popularidade em todos os municípios 
da província de Nampula e pretende 
a todo custo criar distúrbios”, disse o 
nosso interlocutor. “O segredo para 
ganhar simpatia do eleitorado passa 
necessariamente por uma boa gestão 
autárquica e transparente que beneficie os 
munícipes, uma realidade que é notória nos 
locais geridos pelo MDM”, acrescentou.

O político assegurou que o MDM 
está a fazer um trabalho junto das suas 
bases, no processo de formação dos seus 
militantes para que sirvam de olheiros 

do ciclo eleitoral desde o recenseamento 
de raiz cujo arranque à escala nacional 
está agendado para Fevereiro do próximo 
ano até a votação em Outubro de 2023. 

“Temos quadros a altura em todos 
cantos do país e vamos concorrer 
para ganhar em todos os municípios 
porque é nossa obrigação participar 
no processo político e democrático do 
país, procurando salvar a todo o custo 
o povo que se encontra mergulhado na 
pobreza, sem usufruir as suas conquistas“, 
anotou Saide, para depois acrescentar 
“Já estivemos no poder no município de 
Nampula com a presidência do falecido 
Mahamudo Amurane, e os resultados da 
gestão participativa foi notável, o mesmo 
acontece com as realizações em curso no 
município da Beira, e do Gurué, assim 
como Quelimane, nunca usamos fundos 
do erário público para fins obscuros e 
muito menos”.

A fonte mostrou-se confortável com 
os quadros que corporizam a comissão 
provincial de eleições a nível da província 

de Nampula e disse tratar-se de figuras 
com bom curriculum e personalidade, 
íntegros e experientes na gestão de pleitos 
eleitorais, e que poderão assegurar o 
decurso de um processo sem sobressaltos.

Uso de meios públicos para fins 
partidários

Saide criticou fortemente a Renamo, 
que está no poder no Conselho Autárquico 
de Nampula, encabeçada por Paulo 
Vahale. O elenco é acusado de usar meios 
públicos alocados a estes órgãos para fins 
partidários, além de fazer propagandas 
políticas antes da campanha eleitoral. 

O nosso entrevistado disse que tem 
observado com tristeza o envolvimento de 
meios circulantes com timbre da autarquia 
em comitivas do presidente do partido 
Ossufo Momade, contratação pouco 
transparentes dos membros da Perdiz 
para engrossar no quadro do pessoal da 
edilidade, sem qualificação desejada, 
entre outras irregularidades. “O processo 
de governação municipal em Nampula 

confunde-se com actividades partidárias 
da Renamo”, denunciou.

Carlos Saíde disse ainda que as vias de 
acesso construídas no mandato de Paulo 
Vahanle não têm qualidade. O legado 
do MDM caracterizado por instalação 
de contentores de lixo em cada ponto 
estratégico da autarquia, foi sabotado  
pelo actual elenco governamental, dai 
que, os problemas de imundice voltaram 
na cidade, sob todos os riscos de saúde 
dai decorrentes. 

O transporte municipal passou para 
a história, tudo porque o executivo está 
preocupado em confundir o eleitorado 
com realizações para fins partidários.

Subsídios de combustíveis é um sinal 
visível de assimetrias regionais  

Falando sobre o actual custo de vida que 
a cada dia aumenta um pouco por todo o 
país, o membro sénior do MDM e suplente 
a deputado da Assembleia da República, 
precisou que as assimetrias regionais 
ainda prevalecem em Moçambique, 
tendo apontado a título de exemplo os 
subsídios de transporte atribuídos apenas 
aos transportadores vulgo chapeiros da 
região sul do país. 

“Os custos de combustíveis assim 
como os prejuízos que os transportadores 
registam são os mesmos, não se percebe 
porque é que o Governo subsidia a zona 
sul e os operadores da zona norte não 
recebem os valores”, lamentou.

Quanto à indicação do partido à 
cabeça de lista, Carlos Saide considerou 
ser prematuro, mas ressalvou que qualquer 
responsabilidade que lhe for atribuída 
pelos órgãos do MDM irá cumprir.

A concluir, anotou que os actuais 
avanços e recuos na realização das eleições 
distritais não passam de manobras que tem 
em vista distrair os partidos interessados 
e disse que a sua formação política está 
atenta à situação. 

Carlos Saide

Num momento em que se avança 
em contagem decrescente para o 
próximo escrutínio autárquico 
previsto para Outubro de 2023, 
o Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) na 
província de Nampula antevê 
uma missão espinhosa, a avaliar 
pelas declarações propaladas 
pela Frelimo recentemente dando 
conta que tudo fará e usará 
para resgatar os municípios de 
Nampula, Angoche, Ilha de 
Moçambique, Nacala-Porto e 
Malema que actualmente gestão 
da Renamo.

JÚLIO PAULINO

O Governo através do Serviço 
Provincial de Migração em 
Nampula, tem vindo a passar 

a “pente fino” o estágio da legalidade dos 
cidadãos estrangeiros que se encontram no 
país, com vista a combater as imigrações 
ilegais, que acontecem com muita frequência 
nos últimos tempos.

Como resultado dessas operações, o 
clude Ferroviário de Nampula, vai nos 
próximos tempos trabalhar de forma 
condicionada, na sequência da deportação 
do seu treinador à Portugal, seu país de 

Migração deporta treinador português do Ferroviário 
de Nampula por permanência ilegal 

origem, depois de se ter confirmado que 
se encontrava de forma ilegal no nosso 
país.

De acordo com Sheila Capela, porta-
voz dos Serviço provincial de Migração de 
Nampula, o técnico Nelson Santos entrou 
no país com um visto de negócios e não 
de trabalho como treinador de futebol, daí 
que se considera como uma infracção, pelo 
que terá que regressar para a regularização 
dessa anomalia. A permanência fraudulenta 
de Santos no país lesou ao Governo em 
valores consideráveis, de acordo com os 
regulamentos dos serviços migratórios 

junto do Ministério de Justiça, e que 
poderão influenciar o processo da sua 
retoma a Moçambique. Uma fonte do clube, 
confirmou ao NGANI que o treinador 
já voltou ao seu país de origem. “Após 
legalizar a sua documentação, ele voltará 
ao nosso país, porque tinha um visto de 
negócio e não para desempenhar qualquer 
actividade ligada ao desporto”, revelou.

Nelson Santos esteve ilegalmente no país 
por cerca de cinco anos e com passagens 
pelo Ferroviário de Maputo, Costa do Sol 
e actualmente treinava as locomotivas de 
Nampula. Recorda-se que a situação em 

causa despoletou em Fevereiro do ano em 
curso. Na altura, NGANI confrontou a 
Direcção do Ferroviário de Nampula e 
esta, por seu turno, disse que tudo não 
passava de informações infundadas com o 
objectivo de desestabilizar a colectividade.

O processo de deportação de Nelson 
Santos fez com este não pudesse se deslocar 
à Maputo para orientar a sua equipa no 
jogo do Moçambola referente a oitava 
jornada, antes da interrupção neste final 
de semana, para dar lugar a disputa da 
selecção nacional.
JÚLIO PAULINO
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Lançada a obra “Aromas & Símbolos de 
Sobrevivência” de Afonso Vassoa

um convite natural e óbvio, 
para que façamos uma leitura 
sem preconceitos. A leitura nos 
dias que correm um pouco por 
todo o mundo parece ser das 
poucas zonas de conforto que 
ainda existem”. Referiu, num 
outro desenvolvimento, que o 
autor expõe “o entroncamento 
entre as vozes de cogitação que 
estão ligadas aos problemas do 
nosso país aos dilemas que nós 
testemunhamos: calamidades 
naturais, violência, as vozes do 
âmago que teriam muito a ver 
com o enaltecer do amor, do 
belo e a força interior e exterior 
que ressalva de alguma forma a 
beleza da nossa mulher”.

Por seu turno, o autor agradeceu 
ao BCI “por esta acção de 
responsabilidade social. É disso 
que precisamos muito aqui em 
Moçambique: abraçar esta causa 
cultural, para ver se, já que não 
temos muita força bélica, a força 
da nossa diplomacia cultural 
possa constituir-se como 
contraponto para conseguirmos 
viver e “sobreviver” como país”.

Doutorado em Linguística, pela 
UEM (2015), Vassoa é autor 
das seguintes obras: “África: 
o Berço da Humanidade e a 
Fonte da Eternidade” (poesia); 
“Comunicação Social e 
Relações Interculturais: desafios 
e oportunidades da África 
Contemporânea” (de carácter 
didáctico); e “Cambalhotas de 
Dedos Marcados” (romance).

Afonso Vassoa

Foi lançado, na quinta-feira 
(18), no Auditório do BCI, 
em Maputo, o livro de poesia 
intitulado ‘Aromas & Símbolos 
de Sobrevivência’, do escritor 
moçambicano Afonso Vaz 
Vassoa, patrocinado pelo 
BCI e editado pela Imprensa 
Universitária.

O Director Central de 
Marketing e de Canais 
Electrónicos do BCI, 

Idalécio Jacob, reafirmou o 
posicionamento do BCI como 
Banco de apoio à cultura, 
agradecendo a oportunidade 
que o autor deu de associar 
a marca BCI à sua obra, 
salientando que “ao apoiarmos 
esta obra, estamos a dar mais 
um passo firme rumo a um 
dos nossos desideratos: criar 
hábitos de leituras entre os 
moçambicanos”. 

O Secretário-Geral da 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO), 
Carlos Paradona, saudou 
o confrade por esta obra, 
augurando “passos largos na 
escrita e na publicação de 
livros para o bem da cultura 
moçambicana”. 

Já o Reitor da Universidade 
Pedagógica, Jorge Ferrão, que 
apresentou a obra, indicou que 
no livro, “Vaz Vassoa fala com 
alguma naturalidade em vozes 
entrelaçadas. E isto parece-me 
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