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Repressão contra garimpeiros ilegais em Cabo Delgado

Uma incubadora para 
sentimento de revolta nos jovens

Galiza Matos JrYassin Amuji

Camaradas  em rota de colisão

Afinal quem é o 
galo em Vilankulo?

P á g  .  12

Vamos continuar na nossa missão, mas 
não queremos sofrer qualquer interferência, 

venha de onde vier, precisamos governar.

Há anos que venho emitindo opiniões, críticas e 
sugestões(...) Nunca sofri qualquer tipo de ameaças, 
excepto quando o faço na minha cidade ou distrito.
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Os réus das dívidas ocultas - aos quais o Ministério Público (MP) requer arresto preven-
tivo de bens - não mensuraram esforço para tapar o sol com a peneira, negando a titula-
ridade dos bens. 

Luís Cumbe

Arresto de bens nas dívidas ocultas 

Réus tapam sol com peneira

A partir do ras-
treio das trans-
ferências do 
dinheiro vindo 
da Privinvest, é 

visível uma série de imóveis 
por si adquiridos, embora em 
alguns casos o MP não tenha 
sido capaz de os recuperar 
quando apreendeu os outros, 
por na altura não possuir do-
cumentos comprovativos. 

A acção do MP tem cober-
tura legal, em que alega o 
penhor patrimonial da indem-
nização no valor de 3.500 
milhões de dólares. Entretan-
to, a garantia patrimonial re-
querida pelo MP é para si um 
refúgio perante fragilidades 
visíveis na recuperação de 
activos das dívidas ocultas. 

Os bens dos réus apreen-
didos pelo MP continuam 
aquém da quantia a volta 
das dívidas ocultas e, para 
o efeito, devem ser arresta-
dos preventivamente outros 
bens da pertença dos réus 
que não tenham sido pre-
cisamente adquiridos com 
o dinheiro de subornos.

No entanto, a defesa dos 
réus contra-ataca o MP acu-
sando-o de agir de forma pre-
cipitada e extemporâneo ao 
requerer arresto, não existin-
do ameaça à perda de garantia. 

Entretanto, o Juíz Efigênio 
Baptista sossega a defesa ale-
gando que nenhuma família 
poderá ser retirada das res-
pectivas residências antes da 
sentença transitar em julgado.

Os réus implicados 
O arresto preventivo de 

bens envolve os réus António 

Carlos do Rosário, Gregório 
Leão, Ângela Leão, Renato 
Matusse, Teófilo Nhangume-
le, Ndambi guebuza, Bru-
no Langa, Cipriano Mutota, 
Zulficar Ahmad, Maria Inês 
Moiane e Fabião Mabunda. 

Recebimento de valores
Para o recebimento dos 

valores acordados, além dos 
contratos da suposta consul-
toria, os réus Nhangumele, 
Ndambi e Langa abriam con-
tas bancárias em Abu Dhabi. 
Para o efeito era preciso que 
fossem portadores de docu-
mentos que sustentassem o 
seu vínculo laboral com o 
Grupo Privinvest. Dai, a dado 
momento aparecerem com 

profissões falsas nos contratos 
assinados com a Privinvest, 
tal como justificaram os pró-
prios durante o julgamento.

Transferências 
milionárias que o MP não 

consegue achar pistas
O réu Bruno Langa negou 

diante do tribunal a titulari-
dade do único imóvel locali-
zado em Djuba, província de 
Maputo, que o MP requereu 
para o arresto, sob argumen-
to de que a casa foi-lhe dei-
xada pela sua ex-sogra para 
viver com a sua família nos 
anos de 2010. Entretanto das 
aplicações do dinheiro rece-
bido pelo réu rastreadas pelo 
MP, que hoje não consegue 

apreender mais bens, consta 
que adquiriu de um individuo 
de nome Vasco Nhandamo, 
em 2013, um imóvel tipo 3, 
localizado na AV. Joaquim 
Chissano, cidade de Mapu-
to, ao preço de USD 220 mil. 

Para não despertar atenção 
no sistema financeiro mo-
çambicano sobre a origem do 
dinheiro, Langa deslocou-se 
a Abu Dhabi, em pelo menos 
3 viagens onde procedeu ao 
levantamento dos valores de 
forma fraccionada e em nu-
merário para o pagamento ao 
vendedor. Adquiriu um imó-
vel de três pisos tipo 4, locali-
zado no Bairro Costa do Sol, 
cidade de Maputo ao preço de 
USD 1.5 milhão a um cida-

dão de nacionalidade portu-
guesa. Este imóvel esteve ar-
rendado desde 27 de Agosto 
de 2015 até 2018 a um indi-
viduo de nome Sidney Walu-
buka Wafula, funcionário da 
British Tabacco a renda men-
sal líquida de 400 mil MT.

Em Agosto de 2013, Bruno 
Langa comprou de Ernesto 
Amaral Fonseca, uma casa de 
praia, tipo 9, na praia de Chi-
zavane, província de Gaza, ao 
preço de 350 mil USD pagos 
por meio de transferências da 
sua conta de Abu Dhabi para 
a conta do comprador em 
Portugal. Mais tarde voltou a 
vender a mesma casa ao an-
tigo proprietário por 300 mil 
USD. Menos 50 mil USD, 
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que o MP acredita terem sido, 
o que se pagou ao dono da 
casa por ter permitido a lava-
gem do dinheiro. Langa ain-
da adquiriu da ATA Constru-
ções, Lda dois apartamentos 
tipo 4, na cidade da Matola, 
no Condomínio Garden Park 
Village, ao preço de 500 mil 
USD cada. Entretanto, até 
a altura da sua detenção as 
casa continuavam regista-
das em nome da proprietá-
ria, tendo vendido um deles 
a 25 milhões de meticais. 

A 13 de Outubro de 2013, 
Langa adquiriu, da imobi-
liária REMAX - Lifestyle 
Esates - Nelspruit & Sur-
rounds, um imóvel tipo 3, 
na vizinha África do Sul 
ao preço de 1.350.000 ran-
des. Ainda neste país com-
prou uma vivenda tipo 4, a 
1.100.000 USD, comprou 
845 cabeças de gado bovino 
do tipo braman, ao preço de 
1 milhão de USD, dois trac-
tores, sendo um a 300 mil e 
outro a 520 mil randes, uma 
maquina enfardadeira, ao 
preço de 350 mil randes. A 
26 de Março de 2013 com-
prou uma viatura de marca 
Ferrari, a 470 mil randes; 
construiu um imóvel tipo 2, 
na sua quinta em Panjane, 
distrito de Magude, provín-
cia de Maputo ao preço de 
750 mil MT. A 30 de Setem-
bro de 2014 adquiriu uma 
máquina retroescavadora de 
marca JCB, a 71 mil USD. 
Para além das aquisições, 
Langa transferiu da sua 
conta bancaria domicilia-
da no First Gulf Bank nos 
Emirados Árabes Unidos 
180.835 USD para sua conta 
do BCI, transferiu para con-
ta da sua irmã Kátia Langa 
25 mil USD, transferiu 75 
mil USD para Erica Lan-
ga Manhiça, entre viagens 
de lazer por si efectuadas. 

Aplicação do 
dinheiro de 

Nhangumele vs 
apreensão de um 
imóvel pelo MP
Teófilo Nhangu-

mele também seguiu 
a mesma linha e não 
reconheceu o imóvel 
apresentado no tribu-
nal. Entretanto, dos 
8.5 milhões de dólares 
que o próprio réu re-
conheceu ter recebido 
da Privinvest, com-
prou dois imóveis no 
condomínio Garden 
Park Village, a USD 
650 mil e outro a USD 
900 mil. Adquiriu 
um outro imóvel do 
tipo 3, na AV. Eduar-
do Mondlane, Predio 
Deco Residence, em 
Maputo, a USD 380 
mil. 16 de Fevereiro 
de 2014, adquiriu da 
Maputo Plaza, Lda., 
através da imobiliá-
ria MARABIL, Lda, 
um imóvel tipo 3, na 
Av. Vladimir Lenine, 
Maputo a USD 350 mil; com-
prou uma viatura de marca 
Mercedes Benz, modelo ML, 
da África do Sul, a USD 100 
mil, registada em nome da 
esposa, Luísa Nhangumele; 
comprou ainda uma viatura 
de marca Land Rover, mo-
delo Range Rover Evogue, 
a USD 90 mil, registada em 
nome da filha, Gladys Lui-
sa Francisco Nhangumele, 
uma viatura de marca Land 
Rover, modelo Discovery, 
a USD 80 mil, registada em 
seu nome. Adquiriu benfeito-
rias implantadas no terreno, 
com dimensões de 23.5x43 
metros, no Bairro Nhiuane - 
Bilene - província de Gaza, 
ao preço de 180 mil meticais. 

Ainda a partir da sua conta 
bancaria, em dólares, domi-

ciliada em Abu Dhabi, o réu 
Teófilo Nhangumele ordenou 
transferências bancarias para 
a sua própria conta, domicilia-
da em Moçambique, no ban-
co BCI, em dólares no total 
de USD 164.798,75,. Trans-
feriu, igualmente, a partir da 
sua conta bancaria de Abu 
Dhabi, no dia 2 de Dezembro 
de 2015, USD 179.940,00, e 
para justificar a transferência 
feita a Nora Amaral Matos, 
que nunca existiu, Nhangu-
mele comunicou ao banco 
que o valor era para o paga-
mento de uma suposta aquisi-
ção de um imóvel. Na mesma 
data em que recebeu o valor, 
2 de Dezembro de 2015, Nora 
Amaral Matos, por sua vez, 
transferiu o mesmo valor, em 
duas parcelas iguais de USD 
89 970,00. A partir da conta 

bancaria do estran-
geiro, o réu transferiu 
para a sua conta ban-
caria em dólares, do 
FNB USD 23.000,00, 
desta transferiu para 
a sua conta no Ban-
co Socremo a quantia 
de 7.500.349,31MT.

O dramático 
chamado Ndambi
Por seu turno, o réu 

e dos dramáticos das 
dívidas ocultas Arman-
do Ndambi Guebuza, 
alinhou à estratégia de 
negação do único imó-
vel requerido pelo MP 
para o arresto, locali-
zado na Avenida Julius 
Nyerere, no condomí-
nio Xiluva, cidade de 
Maputo, para além de 
evocar a habitual teo-
ria de perseguição po-
lítica pelo regime no 
poder contra a família 
Guebuza. Ndambi dis-
se ao tribunal que o 
imóvel é pertença da 
Epslon, como também 

contestou o arresto da quota 
no valor de 5 mil meticais, 
que apenas correspondem a 
5% do capital social da em-
presa Focus-21 Constrói 
Lda, pertencente ao pai, Ar-
mando Ndambi Guebuza.

Ao apontar apenas um imó-
vel pertencente ao réu Ndam-
bi Guebuza para o arresto, 
denuncia de forma inequívo-
ca o fracasso do MP na recu-
peração de parte significativa 
dos bens adquiridos pelo réu, 
e não só, com o dinheiro das 
dívidas ocultas, em que o réu 
causou ao estado um prejuí-
zo de USD 33 milhões. É de 
salientar que parte considerá-
vel dos bens do réu Ndambi, 
foram adquiridos na vizinha 
África do Sul, onde o MP 
alegou ter encontrado difi-

culdades de cooperação em 
matérias deste escândalo. 

Sob pretexto de facilitar 
o acesso de Jean Boustany 
aos encontros que ele pre-
tendesse marcar e estabe-
lecer com o Presidente da 
República, a arguida Maria 
Inês Moaine aceitou oferta 
de dinheiro proveniente do 
Grupo Privinvest no valor 
total de € 877.500,00. Por 
seu turno a ré Inês Moia-
ne reconheceu a titularida-
de do património arrolado 
pelo MP, entretanto, alega 
que é património da família. 

 Para ocultar a real motiva-
ção do pagamento, Moiane 
solicitou ao seu amigo co-ar-
guido Sérgio Alberto Nambu-
rete que recebesse o valor em 
causa para depois lhe repassar.

A ré Moiane comprou de 
Elonio Alexandre Muiuane, 
um imóvel de tipo três, no 
bairro Polana Cimento “A” 
pelo preço de 14 milhões 
MT; comprou um imóvel 
de um cidadão de nome Sa-
lomão Sebastião Mabjaia, 
ao preço de 12 milhões MT, 
entre outros bens adquiridos.

Não obstante o réu Cipria-
no Mutota confirmar que os 
bens apresentados pelo MP 
serem sua propriedade, este 
recebeu de suborno USD 900 
mil, tendo convertido parte 
do dinheiro em sete camiões, 
no valor de 105 mil libras, 
vendidos posteriormente. 

Os co-réus Gregório Leão 
José e Ângela Leão causaram 
ao Estado moçambicano um 
prejuízo de 110.481.657,21 
MT, que os integrou na sua 
esfera patrimonial, sendo 
que Fabião Salvador Ma-
bunda causou ao Estado mo-
çambicano um prejuízo de 
101.496.189,3 7 MT, Zulficar 
Ali Esmail Ahmad causou ao 
Estado moçambicano o pre-
juízo de USD 100.000,00. (x)

Os bens dos réus 
apreendidos pelo MP 
continuam aquém da 
quantia a volta das 
dívidas ocultas e, 
para o efeito, devem 
ser arrestados pre-
ventivamente outros 
bens da pertença dos 
réus que não tenham 
sido precisamente 
adquiridos com o din-
heiro de subornos
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Luís Cumbe

O actual administrador do distrito de Vilankulo, Edmundo Galiza Matos Jr., está em rota 
de colisão com Yassin Amuji, presidente da Associação do Turismo em Vilankulo. Em 
causa está a disputa pela gestão daquele distrito que se destaca no mundo do turismo.

Galiza Matos Jr. e Yassin Amuji em rota de colisão

A luta por território

Logo depois de 
Galiza Matos 
Jr. ter sido indi-
cado a ocupar o 
cargo de admi-

nistrador, em 2020, viu ques-
tionada a  sua competência 
para governar o distrito. Uma 
polémica sobre habilitações 
literárias fizeram com  que 
demorasse a receber salário. 

Comenta-se que Matos 
entrou com bastante ares de 
querer concentrar seu Governo 
ao nível da capital distrital, re-
legando a gestão das imensas 
matas que perfazem os postos 
administrativos e localidades 
ao Deus dará. Estas preten-
sões foram, desde logo, mal 
vistas pelos nativos, pelos vá-
rios sectores vivos da socie-
dade que acompanham a evo-
lução do distrito desde cedo, 
e que, nos últimos tempos, 
têm vindo a levantar críticas. 

É que o distrito de Vilanku-
lo é apenas a minúscula parte 
que compete ao administrador, 
fora a questão de que o mesmo 
distrito está dentro de um mu-
nicípio que ostenta o mesmo 
nome. Aliás, o administrador 
Galiza Matos Jr. não é represen-
tante máximo do Estado, exis-
tindo figuras de Secretário do 
Estado e do Governador, este 
último eleito a partir da lista. 

Alvo de constantes críticas, 
Galiza Matos Jr. parece já não 
ter paciência. Chegou mesmo 
a escrever em resposta às crí-
ticas de Amuji, que vai reagir 
com mão pesada e dura, pois 
não é obrigado aturar pessoas 
mal intencionadas numa situa-
ção em que diz não ter solicita-
do a ninguém para lhe colocar 
a administrador. “Brevemente, 
vais sentir um retorno muito 
pesado. Bastante duro! Dos 
jamais vistos em toda a tua 
vida”, escreveu Galiza Matos.  

O Presidente da Associa-
ção do Turismo em Vilanku-
lo, Yassin Amuji, que se diz 
ter sido ameaçado pelo ad-
ministrador Galiza Matos Jr., 
a partir das redes sociais, su-

blinha que, apesar de acções 
intimidatórias, vai continuar 
a usar da liberdade de expres-
são e do direito de opinião.

“Há anos que venho emi-
tindo opiniões, críticas e su-
gestões que visam melhorar a 
nossa sociedade e governação, 
em prol do desenvolvimento 
do nosso país. Foram várias 
as vezes que opinei sobre des-
porto, educação, turismo, po-
lítica, etc. Opinei sobre trans-
portes, comunicações, vias de 
acesso, sobre deputados e o 
Parlamento e até sobre a Pre-
sidência da República. Nunca 
sofri qualquer tipo de amea-
ças, intimações e intimidações 
com nenhum deles, excepto 
quando o faço na minha cida-

de ou distrito”, referiu Amuji. 
Contactado pelo PpP, o 

administrador Galiza Matos 
Jr. disse que Amuji faz parte 
de pessoas mal-intencionadas 
com objectivos de inviabilizar 
seu Governo, mandando indi-
rectas, avisando que não iria 
aturar qualquer interferência 
venha de onde vier, pois a mis-
são é governar aquele distrito.  

Por outro lado, Matos Jr. 
faz notar que uma das primei-
ras pessoas recebidas no seu 
gabinete foi o próprio Yassin 
Amuji, como sinal de abertu-
ra para conversação saudável 
e cordial. Matos sublinhou 
ainda que o seu Governo vai 
recorrer a instâncias judi-
ciais para dar procedimentos, 

implicando Yassin Amuji. 
“Todos temos direito a opi-

nião, desde que estas opiniões 
sejam feitas de forma concre-
ta e directa. Na qualidade de 
administrador, resolvemos vir 
publicamente responder que 
não estamos a gostar, porque 
fomos colocados para gover-
nar o distrito de Vilankulo. 
Vamos continuar na nossa 
missão, mas não queremos so-
frer qualquer interferência, ve-
nha de onde vier, precisamos 
governar”, vincou Matos Jr.

No entanto, contactado 
Yassin Amuji pela nossa re-
portagem declinou a falar, 
alegando estar reunido, mas 
nunca retornou a chamada.
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Vamos chamar-
-lhe Felizardo 
Tembe, um 
nome comum 
que pode ser 

de tantos para encobrir a 
identidade de quem nos fala. 
“Não precisam esconder meu 
nome. Eu não tenho proble-
mas”, diz-nos. São os trau-
mas de uma guerra que o fa-
zem sentir imune a qualquer 
outro tipo de dor e de ataque, 
a ignorar que em um país de 
silêncio a morte persegue a 
quem ousa levantar a voz. 

Tembe chegou a guerra 
sem nunca ter querido lá estar. 
Foram sinuosos os caminhos 
que o levaram a zona de con-
fronto para uma convivência 
permanente com a morte. 

Alistou-se para o Serviço 
Militar Obrigatório apenas 
para satisfazer o requisito que 
faltava para a sua formação, 
depois de ter sido admitido 
para o curso da Polícia Alfan-
degária. “Haviam garantido 
que a vaga seria congelada”.  

Depois de uma viagem 
de mais de 7 horas chegou 
ao Quartel de Mungwine, a 
partir do Parque dos Conti-
nuadores. A viagem podia 
ter sido de cerca de duas ho-
ras, mas o tempo triplicado 
é pelas codificações para fa-
zer sentir distante mesmo a 
quem está próximo de casa. 

A instrução básica, em 
norma, tem a duração de 6 
meses. Mas foram acrescen-
tados mais dois meses pelo 
comandante do Comando-
-geral do Exército, na altu-
ra major general Eugénio 
Mussa, um especialista em 
infantaria, com o início de 
carreira a combater à resis-
tência nacional moçambica-
na, na guerra civil que durou 
16 anos. E que mais tarde,  
prometeu aniquilar os contra-
-pátria/insurgentes em 2021, 
mas que perdeu a vida em 
circunstâncias estranhas em 
menos de um mês como che-
fe do Estado Maior General.   

Este curso, teria dito Mus-
sá, tem maior número de re-
crutas que se conseguem dar 
bem na carreira de tiros. “Sei 
que já estão preparados. Mais 
vão ficar mais dois meses, 
quero um curso muito bem 

preparado, porque a situação 
lá  fora não está muito boa. 
Daqui vão ao campo de fogo” 
- palavras de Mussá lembra-
das de memória por Tembe, 
nome fictício, lembramos. 
Todos da carreira de tiro, onde 
fazia parte, foram ao Coman-
do do Exército e ao Estado 
Maior (Quartel General). 

Todos do Estado Maior, 
em que Tembe estava alis-
tado, seguiram a Catembe 
para o curso de fuzileiros, 
para uma formação espe-
cial de três meses. “Fiz arti-
lharia pesada e ante-aérea.”

Chegou a Catembe  de 
boina castanha de infantaria 
e saiu com boina azul de fu-
zileiro naval. “Quando voltei 
até me gabava para os outros”. 

Ao Estado Maior foi en-
viada uma ordem do Minis-
tério da Defesa  a convocar 
todos os fuzileiros. Era uma 

reunião para informar sobre 
uma missão, não das Forças 
Armadas, seria uma missão 
em que quem participaria te-
ria ganho. A missão seria es-
coltar um navio da Anadarko 
em Nacala, já que se sugeria 
que havia ameaça marítima.

“Estivemos em mar duran-
te seis meses. Fazíamos pa-
trulhas em águas próximas de 
onde estava atracado o navio 
e dentro do próprio navio. A 
Anadarko não deixava faltar 
nada. A alimentação era mui-
to melhor que a do Quartel”.

Em conversas com mari-
nheiros britânicos, a bordo e 
a trabalho no mesmo navio, 
ficaram a saber que a Anada-
rko pagava em dólar. Mas o 
contrato não era directo com 
os fuzileiros navais, Joaquim 
Rivas Mangrasse, o agora 
chefe do Estado Maior, era o 
responsável daquela missão. 

O financeiro da Anadarko 
revelou-lhes que, indepen-
dentemente da patente, cada 
um deles receberia  USD 10 
mil por mês, cerca de 300 
mil meticais ao câmbio da 

época, 2013. 
Já em terra, na Base Na-

val de Nacala, o dinheiro que 
lhes chegou às contas estava 
muito aquém do esperado. 
“O dinheiro foi variando, 
uns tiveram 60 mil meticais, 
outros 40, outros 50”. Recla-
maram ao comodoro, Man-
grasse, mas debalde. “O 
comodoro é que ficou com o 
dinheiro todo. Nós enchemos 

o bolso dele”.

Depois da lenga-lenga 
das reclamações do dinheiro, 
como forma de dividir para 
reinar, começaram a receber 
missões distantes uns dos ou-
tros. "Começaram a destroçar-
-nos - linguagem militar - e 
a minha primeira missão foi 
para o controlo do rio Save”. 

Os ataques da Renamo já ha-
viam começado, mas sem gran-
de publicidade. “Ouvia de cole-
gas sobre ataques esporádicos. 
Mas não presenciei”. Voltou a 
Maputo, mas em pouco mais de 
um mês, uma lista assinada por 
Tomás Graça Chongo para uma 
missão sem subsídio, apesar de 
ser de alto risco, o empurraria 
de volta ao centro já transfor-
mado em uma zona de guer-
ra com contornos estranhos.

DESTAQUES

Elton Pila

Memórias de pólvora e de sangue (I) 

Como gado a caminho 
da guilhotina

Entrou para o Serviço Militar Obrigatório para cumprir um requisito que faltava para a 
formação de Polícia Alfandegária. Mas acabou empurrado para Guerra na zona Centro 
contra Afonso Dhlakama e suas tropas. Viu tantas mortes e mortes estranhas que pediu 
para desmobilizar. Só do efectivo de 300 homens que saiu de Maputo voltaram 182, parte 
deles como desmobilizados, ele incluído. Partilha memórias de uma guerra recente, ain-
da com o cheiro de pólvora e de sangue, onde a ganância e traição de altas patentes mili-
tares sacrificaram uma juventude agora traumatizada. Este é o primeiro de uma série de 
cinco artigos. 
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Por João Chamusse 
(jchamusse@yahoo.com.br)

OPINIÃO

A ladroagem e os 
seus ladrões!

Não passa 
muito tem-
po em que 
o Presidente 
da Repúbli-

ca queixou-se, alegando 
alguma fartura em andar 
ouvir pelos corredores, 
aquando das suas viagens 
em missões de estadista, 
de seus diferentes pares, 
o ser conotado como um 
Presidente de um país de 
ladrões. 

É doloroso!
Também não seria para 

menos, ante um cenário em 
que os casos de enriqueci-
mento ilícito vão ficando 
uma constante pelo país 
dentro, em grande medida, 
praticados pelos mesmos 
que por princípio ético-
-profissional, deveriam 
prevenir e combater práti-
cas lesivas ao bem público.

O que eventualmente o 
Presidente Nyusi não to-
mou em conta é no tocante 
a vertente interna, onde a 
voz do povo, aparentemen-
te, vai no mesmo diapasão 
que as bandas externas 
quando a matéria é o “ga-
manço”.

E mais grave ainda, pe-
rante a incapacidade ou 
apatia da vertente legal no 
sentido de responsabili-
zar os ladrões, do lado das 
massas já não há destrinça, 
e tudo aquilo que aparen-
ta prosperidade já é tido 
como fruto de roubo.

Tudo fica misturado, 
alhos e bugalhos no mesmo 
saco. Todos são ladrões!

Haverá alguma justiça 
nesta forma algo errónea 

do povo em conceber os 
que estão na alta sociedade 
como ladrões? 

Provavelmente não haja 
justiça nisso, uma vez que 
nem todos os que são de-
tentores de posses acima 
da média, sejam-no fruto 
da ladroagem ou outras 
práticas ilícitas. Em Mo-
çambique há tanta gente de 
bem que enriquece a custa 
de suor e sacrifício próprio, 
e, certamente, esta massa 
crítica constitui a maioria.

Há gente honesta neste 
país!

Entretanto, qual deve 
ser a reacção do cidadão 
comum – que ainda por 
cima, aprendeu ao longo 
da vida que em saco com 
um peixe podre, tudo o res-
to está podre – quando lhe 
é estampado na cara um 
gasto municipal numa obra 
de sanitário público, orça-
do em quase perto de três 
milhões de meticais?

A sortuda foi a emprei-
teira CF Empreendimen-
tos, Lda., que pelo negó-
cio vai encaixar a módica 
quantia de mais de 2.5 
milhões de meticais pela 
construção do aludido sa-
nitário público no mercado 
municipal de Magoanine, 
arredores da cidade de Ma-
puto.

A obra final apresenta-
da faz qualquer um torcer 
nariz quando comparado o 
resultado final da obra em 
questão e os valores envol-
vidos.

Quem no seu perfeito 
juízo, também, a semelhan-
ça da chamada raia miúda, 

não possa cair por seu tur-
no, na tentação de chamar 
os cornos pelo próprio 
nome, e jurar a pés junto, 
tratar-se de mais uma bo-
lada engendrada pelos ha-
bituais ladrões, num outro 
desenvolvimento mencio-
nados por Filipe Nyusi?

Aquilo de sanitário no 
mercado de Magoanine é 
roubar o dinheiro do erá-
rio público a olhos vistos, 
pior ainda, perante a apatia 
habitual do enorme exérci-
to de inspectores e tantos 
outros agentes afins, cuja 
acção no terreno é prati-
camente nula, ao ponto da 
sua inacção equivaler-se, 
em todos os sentidos e re-
sultados, a acção dos cha-
mados ladrões.

Portanto, contrariamen-
te ao que Filipe Nyusi en-
tendeu, quando segundo 
ele lhe foi dito ser “presi-
dente de ladrões”, perante 
a apatia em voga dos que 
deveriam impedir a ladroa-
gem, ele mesmo acaba sen-
do metido no mesmo saco, 
quando na verdade, não 
está em comunhão com os 
ladrões.

Os ladrões menciona-
dos pelo Presidente Nyusi 
não deixam de ser agentes 
nocivos, entretanto, a coisa 
mais grave é a falta de ac-
ção contundente contra os 
tais ladrões por quem pos-
sui competências e poderes 
para tal.

É tempo de se separar o 
trigo do joio. De contrário, 
todos serão confundidos. E 
com razão. A Luta Conti-
nua! (x)

ADMINISTRADORA
Esmeralda do Amaral
E-mail: esmelifania2002@gmail.com
Cel: (+258) 87 457 6070 / (+258) 82 457 6070

CONSELHO DE DIRECÇÃO 
Esmeralda do Amaral
João Chamusse
Joaquim Matavel

DIRECTOR EDITORIAL
João Chamusse
E-mail: jchamusse@yahoo.com.br
Cel: (+258) 82 820 5558 / (+258) 84 558 7626

REDACÇÃO
João Chamusse, Alexandre Luís, João Matusse, Luís 
Cumbe, Dionildo Tamele e Dávio David

COLUNISTAS
Joaquim Matavel, Luís Nhachote, Bayano Valy, 
Simeão Cachamba e MP Bonde

FOTOGRAFIA
Ivan Gonçalves

REVISÃO
EP

GRAFISMO
Magalatchombe

DISTRIBUIÇÃO E EXPANSÃO
Lorindo Bicicleta
Cel: (+258) 84 055 1665

PUBLICIDADE E ASSINATURAS
Cel: (+258) 87 457 6070 / (+258) 84 269 8181
E-mail 1: jornalpontoporponto@gmail.com
E-mail 2: esmelifania2002@gmail.com

CONTABILIDADE
Severino Wamba
Cel: (+258) 85 262 2158

PROPRIEDADE
PANGOLIM MULTIMEDIA, LDA
Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7 
Maputo Moçambique
Telefone (+258) 21 092 270

REGISTO
06/GABINFO-DEPC/2020

IMPRESSÃO
Sociedade de Notícias, SA

FICHA TÉCNICA



Ponto por Ponto | Quinta-feira 21 de Abril de 2022  | 7

Está ficando regra. A cada ciclo elei-
toral há sempre uma revisão de le-
gislação. Se não é no contexto dos 
procedimentos ou actos eleitorais 
em si, então a revisão é direcciona-

da a aspectos ligados aos órgãos a serem eleitos.
Para o ano vamos às eleições autárquicas em 

Outubro, etapa que vai marcar o fim do presen-
te mandato municipal, ele mesmo também parido 
com uma revisão legislativa. Dessa vez a revi-
são teve a ver com a eliminação da eleição do 
presidente do conselho municipal por voto popu-
lar. Desde aí, o presidente do Município passou 
a ser impingido pela força que concorre assento 
na Assembleia Municipal. Já não se elege direc-
tamente, como vinha sendo. Vota-se a formação 
concorrente e aquele que tiver maior número de 
votos para a Assembleia Municipal vence o es-
crutínio e o respectivo cabeça de lista (o primei-
ro da lista) é indigitado presidente do conselho 
municipal. A vantagem fundamentada para isto, 
foi a redução de custos. Na verdade com a nova 
fórmula, os gastos correspondem a uma única 
eleição e não duas como acontecia no passado.

Este ano, já em preparação do próximo ci-
clo autárquico, o governo acaba de submeter 
na Assembleia da República uma próxima re-

visão da legislação, com destaque para ques-
tões ligadas a tutela e fiscalização dos actos 
administrativos e gestão financeira municipal.

Nos próximos dias a AR deve aprovar as 
emendas, e com a maioria parlamentar, certa-
mente que a proposta do executivo vai vincar.

Até aqui, o comum nessas várias revisões 
restringe-se apenas no lado dos órgãos au-
tárquicos, quer seja, quanto ao seu funciona-
mento, organização, entre outros atributos.

Entretanto, essas cíclicas revisões nunca dirigem 
a sua lupa para o governo central, quanto ao seu pa-
pel tutelar que a lei lhe confere sobre as autarquias.

Existem fundos que anualmente o Governo 
central deve desembolsar para os municípios em 
conformidade com a legislação, todavia a práti-
ca mostra que os desembolsos são efectuados ao 
ritmo e a contragosto do executivo. Não será este 
um caso que possa estar por detrás do não cumpri-
mento dos planos municipais? Uma vez que, mes-
mo que as actividades estejam preparadas, nunca 
ninguém sabe quando é que o governo central vai 
desembolsar os fundos. Se será em Março, Abril, 
Agosto, enfim, contar com data certa neste caso é o 
mesmo que correr atrás da galinha com sal na mão.

Editorial

OPINIÃO

Um pensa e outro paga

PUB
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Vontade de ficar bonita: quando 
se torna obsessão?

Quando se liga a TV ou se abre uma 
revista, lá estão mulheres maravilhosas 
que servem de inspiração para muita 
gente. Em busca de um padrão de 
beleza que não existe surge a vontade 

de ficar bonita que pode se tornar uma obsessão.
As mulheres, por exemplo, buscam o corpo 

perfeito e uma aparência que as faça se destacarem. 
Para conseguir isso, muitas buscam o ginásio e 
treinam quase todos os dias, outras preferem cremes 
rejuvenescedores e tratamentos estéticos.

Enquanto essa busca não faz com que a pessoa 
aja de forma compulsiva e irracional pode ser 
considerada saudável, afinal, melhorar a aparência 
influencia na qualidade de vida e melhora a 
autoestima.

O grande problema é quando essa vontade de ficar 
bonita se torna interminável e, mesmo com o uso 
de cosméticos e treino no ginásio, não se consegue 
chegar a um bom resultado. O próximo passo é 
buscar por tratamentos estéticos e até intervenções 
cirúrgicas que possam melhorar a aparência ou se 
chegar ao resultado desejado.

Quando essas intervenções passam a ser 
constantes, se tornam uma obsessão. 

A vontade de ficar bonita pode se tornar 
obsessão com alimentos

Os distúrbios alimentares são resultado da 
compulsão. A pessoa deseja tanto ficar com um 

corpo perfeito que começa a apresentar problemas 
em relação à alimentação. Evitar alguns alimentos 
não é problema. A preocupação ocorre quando a 
pessoa sente culpa por ter comido ou não e acha 
que isso vai prejudicá-la ou que o seu corpo ficará 
deformado. Surgem problemas como a bulimia 
nervosa ou anorexia. 

A pessoa passa a se ver de uma forma distorcida. 
Normalmente, ao se olhar no espelho vê alguém 
muito mais gorda e que não a representa, entretanto, 
muitas vezes essa é uma visão distorcida. Como 
resultado ela deixa de comer ou ingere alimentos e 
depois se sente culpada. Para minimizar essa culpa e 
não engordar, acaba provocando o vómito. Isso tudo 
em prol da beleza que espera alcançar.

A vontade de ficar bonita pode se tornar 
obsessão com cosméticos

Muitas pessoas estão mais vaidosas e se 
preocupam demais com a aparência, aumentando o 
uso de cosméticos principalmente pelas mulheres. 
Só que nem sempre isso pode ser visto como uma 
coisa saudável. A vontade de ficar bonita pode se 
tornar uma obsessão. A pessoa passa a comprar mais 
cosméticos do que precisa e acaba com um armário 
cheio de produtos sem utilidade e que acabam 
estragando.

Isso pode ser visto como uma compulsão, muitas 
vezes apenas pelo facto de comprar. Mas, passa a ser 
uma obsessão quando a busca pela beleza se torna 

interminável e mesmo que o produto esteja agindo, 
a pessoa não consegue perceber os resultados.

A vontade de ficar bonita pode se tornar 
obsessão com cirurgias

Isso fica evidente quando observarmos notícias 
principalmente de mulheres que se arriscam em 
procedimentos estéticos e cirúrgicos sem que esses 
sigam normas de higiene e segurança ou sem que o 
profissional esteja habilitado.

A vontade de ficar bonita pode se tornar uma 
obsessão e a pessoa não pensa racionalmente, está 
visando apenas a sua estética, sem pensar nos riscos 
e na sua saúde.

Estudos já denominam esse transtorno em relação 
ao corpo: é a dismorfofobia. Esse é um transtorno 
psiquiátrico que faz com que a pessoa comece a ver 
problemas em uma parte do seu corpo.

Todo o foco passa a ser o problema e isso faz 
com que muitas pessoas busquem uma cirurgia 
plástica para melhorar a estética. Começam a buscar 
por mais cirurgias e procedimentos que possam 
de alguma forma melhorar a aparência. É, muitas 
vezes, nessas situações que se recorre a profissionais 
e estabelecimentos não credenciados, o que resulta 
em problemas de saúde ou até mesmo em morte.

A vontade de ficar bonita pode se tornar uma 
obsessão, por isso, se a pessoa perceber que o facto 
está a tomar muito mais tempo de sua vida do que 
deveria, é preciso buscar ajuda profissional.
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A vontade de ficar bonita pode se tornar uma obsessão e a linha que divide cuidado com excesso é muito fraca.
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É curioso como um sorriso fácil seja sinónimo de aceitação 
ou algo parecido. Às vezes, penso que a modéstia seja um 
mendigo no deserto urbano. A medida que apreendo os sa-
bores desta farmácia matinal do mercado Janet, mas os com-
panheiros de circunstância trepam este bolso quase roto pelo 
peso do vazio. Sempre pela manhã, mal raiava o sol ou em 
dias de chuva, todos os caminhos levavam ao mercado. Há 
quem fazia o trajecto vindo pela Marien Ngouabi, deixando o 
semáforo, o cordeiro, as acácias perfiladas, o campo anexo do 
Estrela Vermelha ou o antigo Posto 4, velha cooperativa de 
consumo, transformada em loja de material eléctrico, antes 
de contornar a Vladimir Lenine e dar de caras com a igreja 
Nossa Senhora das Vitórias. O caminho mais simples era su-
bir pela Paulo Samuel Nkankhomba, ao ritmo dos semicolec-
ticvos de faixas amarelas em suas corridas a procura de pas-
sageiros que necessitam chegar a baixa da cidade. Na parte 
traseira do mercado, para além de frangos, podia-se adquirir 
carvão e claro, o antidoto dos beberrões. Entre os sacos e latas 
de tinta de vinte ou cinco litros achatadas que mensuravam 
a retalho o carvão, Vasco Rasta superou as vozes contrárias, 
construiu a sua farmácia para adocicar a vida dos doentes a 
cada domingo de manhã. Naquele espaço minúsculo Vasco 
mostrava a sua vocação para vidente em tempos de cólera.  

 ― É boa cabeça, perguntava-me António Bacela depois de 
localizar o local e perfilar seu corpo em estado apático. 

 ― Para quem tem a cabeça às vol-
tas, este é o remédio santo, disse-o. 

 ― Como é que se pode saber? 
 ― Pela forma rápida como levanta os doentes depois de uma 

noite de copos infindáveis, isto é, tiro e queda, destaquei.  
 ― Será que posso encher minha tige-

la. Há uma legião de doentes acamados. 
 ― Ah! Fiquei pasmo! 
 ― Esperam por está poção para regressar do blo-

queio inesperado no mundo dos vivos.   
 ― Não tenho uma resposta. Toma-se o petisco com 

o piripiri sakana nadando entre as miudezas e de-
pois é só aguardar o efeito. Tudo retorna ao nor-
mal, é como se o espírito andarilho nas cores irre-
cuperáveis do céu regressasse ao ponto de partida.  

Era quase um ritual dominical antes dos pássaros chilrearem 
pela janela do quarto para sentir as primeiras fragrâncias do 
petisco no meu organismo. Parecia uma forma fácil de fugir a 
cama que deixava minha cabeça girando a 360 graus, face a es-
bornia colocando a língua sem o paladar e alguma inépcia nas 
articulações. Mesmo sabendo que o sono é um colchão mui-
to bom para o cansaço, subia a Paulo Samuel Nkankhomba, 
atravessava a Karl Marx, dando de frente com a escola primá-
ria Filipe Samuel Magaia que ocupava com a 7 de setembro, 
um quarteirão. Pelo passeio, os taxistas madrugadores, ou a 
sala verde alface que escondia um piano castanho, com os pés 
pendurados sob um calço de madeira, encostada ao murro que 
divisava as duas escolas. Neste percurso ao Olimpo apreciava 
também, as mangueiras que albergaram as nossas altercações 

por mangas verdes com sal em setembro e o descampado onde 
o passado é uma lembrança presente. A rua da Resistência, 
na parte traseira da escola mostrava ao longe o Pulmão da 
Malhangalene, par quem segue a direita, com as acácias ru-
bras escondendo a podridão nos edifícios de três andares. De 
tigela na algibeira e piripiri no bolso, seguia a tradição arre-
galando os olhos entre um aceno extemporâneo e o mutismo, 
pois o caminho parecia mais curto. Desde então, havia me 
acostumado as ruas vazias e a solidão ladeando meu andar. 
Dentro do mercado, Vasco Rasta na sua parcimónia, guiava 
a panela enorme, com a cor prateada e buracos paralelos no 
diâmetro do cilindro, indicando a existência de pegas ofusca-
da pelo fumo. Um a um os ingredientes chegavam ao fundo 
da panela: cabeça cortada aos bocados, limão, cebola, azeite, 
caldo de vaca e piripiri. Na sua cozedura uma garrafa de 2M 
para aguçar o paladar. Era um exímio driblador de babalazas. 

 ― Então! és um freguês assíduo deste lugar?
 ― O doente procura sempre o curandei-

ro para sua enfermidade, respondi.
 ― Alguém me falou deste lugar, mas é tanta a sujeira. 

Olhe como as latas de carvão estão próximas a panela. 
 ―  Este petisco ferve a 200 graus. Elimina qualquer visitante 

indesejado. Não é por acaso que levanta qualquer enfermo. 
Mal as nuvens dissiparam a alvorada, o corneteiro do quar-
tel da zona militar chamava os seus companheiros para 
o início da jornada. Carros de diferentes cilindradas che-
gavam a conta gotas com enfermos ou enviados em bus-
ca da santa unção para os seus pacientes acamados.
- Posso ser o primeiro, perguntou António Bacela. 
- Olhei-o de cima a baixo. Nem uma palavra saiu-me pela boca. Era 
um mutismo ensurdecedor que sufocava a qualquer ser próximo. 
- Minhas intenções eram boas, mas retiro o meu pedido. 
O sorriso plástico cobriu a textura dos olhos. No entan-
to, continuei olhando o ilustre companheiro da matina. 
- É preciso respeitar a ordem de chegada, pensei comigo. 
Há uma espécie de esquecimentos ordenados ou pensados ao 
mínimo detalhe para fornicar uma lamparina incomoda aos 
desterrados de alguns talentos. Parece mais uma estratégia 
de tornar imberbe ou imbecil o resultado do exercício solitá-
rio, a fragrância do milho em tempos de crise. Aqui cheira a 
podridão, então penso na teoria da invisibilidade como me-
canismo de amordaçar o outro. De que estou a falar afinal.
A verdade é com o sorriso fácil, dava a sensação de 
que os companheiros da fila estavam a subir pelas cos-
tas, pelos ombros, e que sempre estavam prestes a me-
ter uma conversa desnecessária para ganhar um lugar na 
frente.  Não estando satisfeito retornou o apressadinho:

 ― A fila é grande. 
 ― Pois é, meu caro, parecia uma jiboia atrás do petis-

co. A paciência é amiga da perfeição. A panela con-
tinuava sob o lume. O riso do Vasco contagiava os 
pacientes que chegavam de todos os lugares empu-
nhando garrafas de cerveja ou com suas tigelas colo-
ridas para trucidar o caos dos seus corpos desidratados. 

 ― Assim, sigo mais três pessoas?
 ― Exacto. Aqui somos todos doentes. Ninguém 

diz nada antes de levar a colher do antido-
to a boca. A língua reproduz nos olhos a ânsia.

Fiquei a pensar comigo, já ninguém quer saber de re-
gras, cumprir o princípio dos bons modos, saber agir 
de forma cordial. Todavia, o homem não desanda.

 ― Peço por favor, vou pagar a diferença.
 ― Pagar a taxa de ser o primeiro por imprudência de quem 

passou a noite a levantar copos. Só me faltava essa. É coisa 
da idade. Saber esperar é uma disciplina para poucos e você 
aprende com ela, a controlar os impulsos do desassossego. 
O furriel e sua corneta continuavam a marcha matinal dos 
exilados de prazeres civis e o sexo flagelado pela esbor-
nia dormia tranquilo sob o cansaço dos olhares na bicha.

O vapor da cozedura da cabeça exalava por todo o mercado 
trazendo consigo um grupo numeroso de jovens ao local. Na-
quele momento, pouco importou a fila, aos retardatários da 
farmácia. Ávidos pelo odor que revestia o quarteirão, empur-
raram a todos que ofuscavam o seu horizonte com as narinas 
capturadas pela panaceia. No lufa-lufa, para chegar a fonte, 
minha preocupação era manter intacto elixir sob o fogão de 
pernas arqueadas para não irrigar o chão fedorento. O pior 
aconteceu. A panela foi abaixo. “ninguém toma nada hoje, gri-
tam os outros”. Os sorrisos foram trocados pela fúria. António, 
na sua primeira experiência como enfermo perdeu as estribei-
ras. Lançou um pontapé potente contra um dos miúdos caindo 
inanimado depois da cabeça bater contra a panela e a sua lín-
gua deixou-se beijar nos pedaços de carne espalhados na areia. 
Vasco, homem de quase dois metros e poucas palavras, levou 
as mãos à cabeça e deixando sem querer transbordar lágrimas 
no seu rosto cerrado. Quando um homem de sua estatura chora 
diante de mim, fico desarmado, quase impotente. Na verda-
de, fico desesperado, não sei como lidar com aquilo. Ainda os 
acontecimentos fervilhavam dentro de si, Rasta pediu o ressar-
cimento do produto depois de todo o seu esforço madrugador. 
Em tom arrepiante disse: “não quero saber, são cinco paus”. A 
resposta não tardou “Ninguém vai pagar nada aqui”, vocife-
raram em coro os salteadores do petisco, ainda cambaleando 
com olheiras pela privação de sono. Com seus braços fortes, 
acaricia o pescoço de um dos jovens mais activos do grupo 
e levanta-o a altura dos seus olhos. Os insultos e empurrões 
acordaram o quarteirão. António Bacela, viu seu corpo supor-
tar os outros miúdos enfurecidos com o tumulto ainda domina-
dos pelo sono do dia anterior. O miliciano que se fez presente 
ao local para acalmar as almas ajeitava a camisa azul dentro 
das calças castanhas com uma tira preta, tentando sem sucesso 
soltar o chamboco na cintura, denunciando o seu estado lasti-
mável em horas de agonia. Mal sabia o ilustre segurança que 
o remédio santo fora sacudido do fogão e abandonado a sua 
sorte. O narrador ignorado pelo mundo tirou a colher do bol-
so, levantou a panela e tomou a última água, na profundidade 
da panela como que a afogar as mágoas de uma manhã inútil.

A panaceia
M.P Bonde
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Os rinocerontes voltam a fazer parte da fauna bravia do Parque Nacional de Zinave no 
âmbito dos planos de governos de Moçambique e da África do Sul em reintroduzir aque-
la espécie que era dada por extinta.

Quarenta anos depois

Rinocerontes de volta a 
Moçambique

Depois de ex-
tinto local-
mente há 
mais de 40 
anos, a em-

presa Exxaro Resources está 
a liderar o projecto para rein-
troduzir, tanto o rinoceronte 
preto como o rinoceron-
te branco naquele parque. 

O Parque Nacional do Zi-
nave, localizado na provín-
cia de Inhambane é admi-
nistrado em co-gestão pela 
Administração Nacional 
das Áreas de Conservação 
(ANAC) e pela Peace Parks 
Foundation, não só vai aco-
lher a primeira população de 
ambas as espécies de rino-
cerontes num parque nacio-
nal em Moçambique, como 
também se tornará o primei-
ro parque nacional do país a 
abrigar os “Big Five". São 
chamados Big Five, nomea-
damente, elefante, leão, leo-
pardo, búfalo e rinoceronte.

Em 2002, os governos de 
Moçambique, África do Sul 
e Zimbábwe firmaram um 
Tratado para estabelecer a 

Área de Conservação Trans-
fronteiriça do Grande Lim-
popo, abrangendo mais de 
100 mil km² e incorporando 
cinco parques nacionais, no-
meadamente, Banhine, Lim-
popo e Zinave em Moçambi-
que, Kruger na África do Sul 
e Gonarezhou no Zimbábwe. 

Agora, 20 anos depois, 

torna-se imprescindível con-
tinuar com a recuperação e 
restauração desta paisagem 
de conservação transfron-
teiriça através da introdução 
dessas espécies-chave. Em 
2016, após a assinatura de 
um acordo de co-gestão de 
longo prazo entre a ANAC 
e a Peace Parks, iniciou no 

Zinave um programa inten-
sivo de repovoamento, com 
mais de 2.300 animais, re-
presentando 14 espécies di-
ferentes reintroduzidas no 
parque até o momento. Isso 
incluiu a reintrodução de 
búfalos, elefantes e leopar-
dos. Em Setembro de 2021, 
os primeiros leões também 

foram registados no parque 
após mais de 40 anos de 
ausência. Supõe-se que os 
leões tenham origem num 
dos outros parques da área 
de conservação transfrontei-
riça: um bom indicador do 
retorno da saúde ecológica 
da paisagem. Após um rigo-
roso processo de avaliação 
conduzido pela Exxaro Re-
sources, que incluiu estudos 
de viabilidade aprofundados 
de potenciais locais recep-
tores, os Governos de Mo-
çambique e da África do Sul 
aprovaram a reintrodução de 
aproximadamente 40 rinoce-
rontes brancos e pretos num 
santuário de alta segurança 
de 186 km² especialmente 
construído no interior dos 4 
000 km² do Parque Nacional 
do Zinave. Os rinocerontes 
foram doados pela Exxaro 
Resources – um doador de 
longa data e patrocinador 
da conservação e membro 
do Club 21 da Peace Parks 
Foundation. “O estabeleci-
mento, gestão e realocação 
de espécies selvagens estão 
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a ser feitos como parte da 
responsabilidade ambiental 
da Exxaro para com essas 
espécies – particularmente 
onde elas são de preocupa-
ção especial de conserva-
ção”, disse Mxolisi Mgojo, 
CEO da Exxaro Resources. 

As populações de rino-
cerontes decresceram em 
todos os nove estados afri-
canos com populações re-
manescentes de rinoceron-
tes desde 2008, com mais 
de 8 mil animais mortos por 
causa dos cornos, somente 
na África do Sul. Os cornos 
são valorizados por proprie-
dades medicinais míticas 
e como símbolo de status 
em alguns países asiáticos. 
Para combater isso, uma 
campanha intensiva foi lan-
çada para salvar a espécie, 
aumentando os esforços de 
protecção e realocando os 
rinocerontes para refúgios 
seguros, onde eles têm a 
chance de actuar como po-
pulações fundadoras. Por 
meio de financiamento de 
doadores e gestão aprimo-
rada da ANAC e da Peace 

Parks Foundation, apoiadas 
pela Exxaro Resources, a in-
fraestrutura de segurança e 
as capacidades de combate à 
caça furtiva no santuário de 
Zinave foram fortalecidas 
de forma que as espécies 
fundamentais e de alto valor 
de conservação sejam bem 
protegidas. “Nas últimas 
duas décadas, trabalhamos 
para alcançar a visão de res-
taurar paisagens africanas 
icónicas nesta vasta área, 
reunindo países para res-
tabelecer as populações de 
vida selvagem e desenvol-
ver estrategicamente áreas 
protegidas onde a vida sel-
vagem e as pessoas possam 
coexistir em harmonia”, dis-
se Werner Myburgh, CEO 
da Peace Parks Foundation. 
“O repovoamento do Zi-
nave pelo Governo de Mo-
çambique em parceria com 
a Peace Parks Foundation, 
tem sido uma extraordinária 
história de sucesso. Ao en-
trar para o parque em 2015, 
poucos teriam imaginado 
que a paisagem dizimada se 
tornaria numa próspera área 

protegida percorrida pelos 
“Big Five” e milhares de 
outros animais em tão pouco 
tempo. O projecto para rein-
troduzir os rinocerontes é 
especialmente significativo 
e é o culminar de uma enor-
me dedicação na construção 
de relacionamentos com 
comunidades, governos, 
doadores e organizações do 
sector privado.” Sob o acor-
do de co-gestão, as activida-
des nos últimos cinco anos 
incluíram o estabelecimento 
de uma equipa conjunta de 
gestão do parque, o melho-
ramento da infraestrutura 
de gestão do parque, treina-
mento e alocação de fiscais 
adicionais, reintrodução da 
vida selvagem e vários pro-
gramas de desenvolvimento 
comunitário. Para garantir 
ainda mais a segurança dos 
rinocerontes, investimentos 
significativos estão a ser 
canalizados para esforços 
adicionais de protecção. 
Isso inclui o recrutamento 
de 28 fiscais adicionais que 
passarão por treinamento 
especializado em protecção 

de rinocerontes, elevando 
o número de fiscais desta-
cados no santuário e áreas 
circundantes para 72. Ou-
tros 20 fiscais do santuário 
também serão implantados 
para detecção de incursões 
de primeira linha. Um he-
licóptero e uma aeronave 
– integrados a uma unidade 
de resposta rápida – foram 
alocados para aumentar as 
capacidades de vigilância e 
reação contra a caça furtiva, 
enquanto todas as operações 
serão coordenadas por meio 
de um centro de controle de 
rinocerontes com tecnologia 
avançada que conecta o co-
mando central com os fiscais 
no campo. “Além de estraté-
gias aprimoradas de combate 
à caça furtiva, é geralmente 
aceite que uma das melho-
res opções para estabilizar as 
populações de rinocerontes 
é estabelecer populações de 
reprodução viáveis em lo-
cais alternativos onde sejam 
seguros, com o objectivo 
de aumentar a taxa geral de 
crescimento dos rinocerontes 
para exceder a taxa de caça 

furtiva”, disse a ministra do 
DFFE, Barbara Creecy. “De-
pois de muitos anos de cola-
boração transfronteiriça en-
tre os governos da África do 
Sul e de Moçambique, junta-
mente com parceiros e doa-
dores públicos e privados, o 
Zinave agora oferece exacta-
mente esse local, que tem o 
potencial de contribuir para 
a sobrevivência da espécie”. 

A ministra da Terra e Am-
biente de Moçambique, Ive-
te Maibaze, acrescentou que 
“com uma série de medidas 
rigorosas de protecção e mo-
nitoramento em vigor, prevê-
-se que esta translocação 
histórica venha estabelecer 
uma população viável de ri-
nocerontes num parque na-
cional de Moçambique pela 
primeira vez em décadas. 
Além disso, conferir o es-
tatuto de portador dos “Big 
Five” ao parque será muito 
benéfico para a emergen-
te indústria de ecoturismo 
desta paisagem espetacu-
lar e para as comunidades 
ao redor do Parque Nacio-
nal do Zinave”. (Redacção)



12 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 21 de Abril de 2022

SOCIEDADE

Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) alerta para o risco de radicalização 
devido à repressão violenta de jovens garimpeiros ilegais no norte de Moçambique, onde 
já existe uma insurgência armada no centro e norte da província de Cabo Delgado.

Repressão contra garimpeiros ilegais em Cabo Delgado

Uma incubadora para 
sentimento de revolta nos jovens

Segundo o CDD 
dirigido por 
Adriano Nuvun-
ga, a aposta em 
soluções que 

implicam o uso de forças 
de segurança e a privação 
de liberdade pode, por um 
lado, afectar negativamen-
te as relações entre a em-
presa concessionária e as 
comunidades locais e, por 
outro, levar à radicalização 
dos jovens envolvidos na 
mineração ilegal de rubis.

Conforme o documento 
produzido por esta orga-
nização da sociedade civil 
moçambicana, a maior par-
te das pessoas envolvidas 
em operações de mineração 
ilegal de rubis é constituída 
por jovens, "sem formação 
profissional e privados de 
oportunidades económicas".

A mineração tem sido 
uma fonte de sustento des-
sas pessoas, muito antes das 
áreas de produção serem 
concessionadas a empre-
sas privadas, muitas delas 
representando interesses 
das elites políticas do país.

O processo de conces-
são daquelas áreas não foi 
acompanhado de um ou-
tro com vista a reintegra-
ção económica daqueles 
que há anos vinham vi-
vendo do garimpo, como 
uma actividade corrente 
para gerir as suas vidas.

Como resultado as pes-
soas que encontram no ga-
rimpo uma fonte de sustento, 
ao ser arrancado este activo 
para ser concessionado a 

privados sem que lhes seja 
dado alternativa, alimen-
tam sentimento de revolta. 
Factor este que segundo o 
CDD, aliado a repressão e 
prisão pode contribuir não 
só para a criação de um sen-
timento de revolta mas aci-
ma de tudo, aumentar assim 
os riscos de vulnerabilidade 
ao recrutamento pelos gru-
pos extremistas que prota-
gonizam ataques no norte de 
Cabo Delgado", acrescenta.

Mineração ilegal
Em causa está a persis-

tência da mineração ilegal 
na área concessionada à 
Montepuez Ruby Mining 
(MRM), no sul de Cabo 
Delgado, faixa livre dos 

ataques armados que desde 
2017 afectam a província, 
mas que acolhe deslocados 
de guerra e é também espa-
ço aberto ao recrutamento 
para as hostes terroristas.

Por outro lado, a pre-
cariedade do garimpo ile-
gal faz com que haja notí-
cias frequentes de mortes 
nas zonas de escavação. 

A continuidade dos 
garimpeiros ilegais, ape-
sar dos riscos e repressão, 
"mostra que o problema 
não será resolvido apenas 
com operações policiais 
ou processos judiciais".

As diligências legais 
devem ser complementa-
das "por iniciativas con-
cretas de diálogo fran-

co e aberto envolvendo 
a MRM, as autoridades 
locais e as comunidades 
que vivem nas proximida-
des da concessão mineira".

"Só dialogando com 
as comunidades locais é 
que a empresa concessio-
nária poderá obter a licen-
ça social para continuar 
a explorar a mina de rubi 
de Namanhumbir, sem 
incidentes", acrescenta.

Condenação de 
garimpeiros ilegais
A posição do CDD surge 

na sequência de um comuni-
cado de imprensa de quarta-
-feira da semana passada em 
que a MRM (subsidiária da 
britânica Gemfield) - que 

explora um dos maiores de-
pósitos de rubis do mundo 
- anuncia a decisão do Tri-
bunal Judicial do Distrito de 
Montepuez: a condenação 
de várias pessoas pela prá-
tica de crimes de invasão 
e mineração ilegal na área 
concessionada à empresa.

Além do diálogo, "ações 
de responsabilidade so-
cial corporativa são neces-
sárias para construir um 
sentimento de inclusão so-
cioeconómica entre as fa-
mílias que vivem em Nama-
nhumbir", destaca o CDD.

"Quando as comunidades 
começarem a sentir os bene-
fícios da extracção de rubis 
elas serão mais proactivas 
na prevenção e combate à 
mineração ilegal", conclui.

A MRM possui cerca de 
34 mil hectares de concessão 
para exploração de rubis em 
Cabo Delgado e apresenta-se 
como a principal investidora 
na extração de rubis em Mo-
çambique, sendo detida em 
75% pelo grupo Gemfiel-
ds e em 25% pela moçam-
bicana Mwiriti Limitada.

Desde janeiro de 2011, 
as vendas da Montepuez 
Ruby Mining representam 
94% dos fluxos monetários 
do país relativos a esmeral-
das, rubis e safiras, segun-
do a companhia. A MRM 
arrecadou 731 milhões de 
dólares resultantes de 15 
leilões realizados desde o 
arranque das suas opera-
ções em 2011, segundo da-
dos avançados pela empresa 
em Dezembro. (Redacção)
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A ré Anastâcia Zitha, antiga directora da DTM, de forma repetida e detalhada assumiu ter 
assinado contratos simulados com empresas de prestação de serviços, sendo que, parte 
dos projectos em causa eram por iniciativa própria, que em sede do tribunal recorreu a 
tática do esquecimento. 

Directora da DTM e contratos simulados no desvio de 113 milhões de meticais

Buracos que Anastâcia Zitha 
foi incapaz de tapar 

Os níveis de 
b u r o c r a c i a 
que tipificam 
p r o c e s s o s 
dos minei-

ros no activo e ex-mineiros 
abrem espaço para actos 
de corrupção, com agra-
vante da inexistência de 
acções inspectivas ao nível 
da DTM. Aquela direcção 
detém e gere diversas con-
tas do dinheiro dos minei-
ros, dentre as quais a Taxa 
de Contratação de Mão-de-
-obra Estrangeira, Fundo 
de Maneio, Compensação, 
Salários não Reclamados, 
e que, pelas declarações 
da ré Anastâcia Zitha, fica 
clara uma gestão pouco cri-
teriosa do erário público.

O pagamento de indem-
nizações é exemplo dos 
vários processos que de-
safiam o Ministério dada a 
morosidade que o tipifica. 
Não são poucos os casos 
em que parte dos milhares 
de mineiros acabam per-
dendo a vida sem beneficiar 
do seu dinheiro. Até que o 
dinheiro chegue ao visado 
e/ou seus dependentes, há 
uma série de procedimen-
tos, desde atestado médi-
co, identificação dos locais 
onde vivem os mineiros, 
para além da necessidade de 
coordenação e articulação 
com outras instituições jun-
to da África do Sul. Aliás, 
é a partir desta cooperação 
que em parte o Governo de 

Moçambique culpabiliza a 
vizinha África do Sul para 
fugir da responsabilidade de 
responder às legítimas preo-
cupações dos mineiros com 
maior destaque nos ex-tra-
balhadores, um cenário que 
caracterizou a época da ges-
tão dos réus em julgamento.

A ré Anastâcia Zitha é 
acusada pelo Ministério 
Público de se ter benefi-
ciado do facto da antiga 
ministra e ré no mesmo 
processo, Helena Taipo, ter 
ordenado várias transferên-
cias ilícitas para, no mes-
mo molde, também simular 
contratos com empresas for-

necedoras de serviços e bens.
Vezes sem conta, so-

licitou por sua iniciativa 
dinheiro para viabilizar 
projectos de reinserção 
social dos mineiros não 
contemplados em termos 
orçamentais nos seleccio-
nados para financiamento, 
relativamente a estas situa-
ções a ré se manteve calada.

No período de 2012 a 
2014, o Pagamento Diferi-
do gerou manifestações da 
parte dos mineiros, tal como 
referiu a ré Anastâcia Zitha, 
abrangendo a cidade de Ma-
puto, Gaza e Inhambane, 
pelo facto de regressados os 

mineiros ao país não encon-
traram seus salários. Zitha 
esclareceu que para a miti-
gação do alvoroço foi preci-
so operar-se uma transferên-
cia de uma das contas para o 
pagamento de diferidos aos 
mineiros. A DTM recorreu 
a quantia de 45.031.722,79 
MTs para resolver os tumul-
tos, mas sem especificar o 
montante do dinheiro rei-
vindicado pelos mineiros.

Curiosamente, a ré Anas-
tâcia Zitha fala ainda de se 
ter retirado outro valor, na 
quantia de 91 milhões de 
meticais da conta de Taxas 
de contratação da mão-de-
-obra estrangeira para su-
postamente responder des-
pesas sem, uma vez mais, 
deixar detalhes do destino. 
É ainda a mesma ré que 
não consegue esclarecer de 
forma exaustiva ao tribu-
nal relativamente a quantia 
do dinheiro resultante da 
colecta de taxas de contra-
tação de mão-de-obra es-
trangeira no período em que 
dirigia a DTM, de 2012 a 
2014, visto que confessou 
não terem sido canaliza-
das receitas na totalidade 
à recebedoria da Fazenda 
do Primeiro Bairro Fiscal.

A ré Anastâcia Zitha re-
correu ao acordo de 1964, 
como que tentasse justificar 
tantos atropelos sob gestão 
da DTM, que prevê que os 
valores que são enviados ao 
país, que por alguma rela-
ção não possam beneficiar 
aos legítimos proprietários 
devem ser aplicados nos 

projectos de geração de ren-
da para a reinserção social 
dos ex-trabalhadores minei-
ros e/ou seus dependentes, 
igual destino se dá aos juros 
produzidos pelos valores 
transferidos a Moçambi-
que, referente ao pagamento 
diferido que, por sua vez, 
devem ser para a promoção 
de projectos de geração de 
renda para ex-trabalhado-
res e ou seus dependentes.

É neste contexto que uma 
série de contratos foram ce-
lebrados indevidamente, 
desde ajuste directo que a 
própria ré Anastâcia Zi-
tha assinou com a empresa 
Mulher Investimentos para 
suposto fornecimento de 
material de construção que 
custou a DTM 4.4 milhões 
de meticais. Curiosamente, 
o cheque em causa depois de 
assinado pela ré foi entregue 
ao réu Pedro Taimo, que por 
sua vez deveria fazer che-
gar à empresa fornecedora 
do material que pediu que 
fosse Taimo a entregar. É de 
salientar que a proprietária 
da em empresa em causa é 
esposa do réu Pedro Taimo.    

A ré Anastâcia Zitha foi 
ainda mais longe ao cele-
brar dois contratos com a 
empresa Vetagris Pecuária e 
Serviços, em que era repre-
sentada pelo co-réu Herme-
negildo Nhatave, funcioná-
rio da DTM, sendo um deles 
no valor de sete milhões de 
meticais e o segundo acordo 
com a Mulher Investimen-
tos no valor de 2.2 milhões.
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Revelações bombásticas do julgamento do empresário libanês Jean Boustani nos Estados 
Unidos de América em 2019 revelaram que, afinal, o grupo Privinvest detém uma socie-
dade comercial com algumas empresas da família Guebuza nos ramos das telecomunica-
ções, exploração de hidrocarbonetos, imobiliário e electricidade. 

Face oculta da operação Privinvest

Boustani e negócios com a 
família Guebuza

Foi através das 
declarações de 
Jean Boustani nos 
Estados Unidos 
de América que 

se ficou a saber que o dono 
da Privinvest, o empresário 
Iskandar Safa, disse que via 
a relação da Privinvest com 
a família Guebuza como re-
lações estratégicas a longo 
curso para a implementação 
de empreendimentos comer-
ciais no país, baseados na 
confiança e amizade, da mes-
ma forma que ele se relacio-
na com a família Abu Dhabi. 

O empresário libanês Jean 
Boustani revelou, na oca-
sião diante do juiz William 
F. Kuntz, que presidiu o seu 
julgamento nos Estados Uni-
dos, em 2019, que em 2013, 
passou metade do seu tempo 
em Moçambique, pois a Pre-
vinvest tinha a visão de se es-
tabelecer no país a longo pra-
zo tal como acontece em Abu 
Dhabi, em que a Privinvest 
está lá desde a década 80.

Conforme justificou 
Boustani, ele e sua esposa 
já estavam até a preparar as 
malas para vir viver em Mo-
çambique, porque o objetivo 
era ganhar a confiança dos 
moçambicanos, o que acon-
teceu, aliás, segundo o pró-
prio Boustani: “conquistei a 
confiança das partes moçam-
bicanas e dos usuários que 
estariam trabalhando com a 
Privinvest e implementando 
e executando o projecto. Ao 
mesmo tempo, foi muito im-

portante também para eu co-
nhecer o país, sentir o país, 
conhecer a cultura, aprender 
a língua, interagir com as 
pessoas. Porque a última coi-
sa que eu queria era ser como 
a maioria dos empreiteiros 
estrangeiros fazem na Áfri-
ca, apenas sentar no hotel 
e ficar sentado lá. Por isso, 
queria estar no terreno, sentir 
as coisas e passar a mensa-
gem clara aos moçambica-
nos de que estamos aqui para 
fazer parte do país, parte da 
sociedade, parte da cultura”.

Nesta senda, para viabili-
zar a visão da Privinvest no 
país, Jean Boustani conta que 
teve que percorrer o país, ten-
do como guia, o seu parceiro 
e “amigo”, António Carlos do 
Rosário e que na companhia 
de outras pessoas, chegaram 
a percorrer cerca de 3 mil 
quilómetros ao longo do país.

Troca de tiros em 
Gorongosa

Entretanto, questionado 
pelo Tribunal de Nova Ior-
que, sobre se a sua expedi-
ção por Moçambique não 
teria sofrido resistência, Jean 
Boustani revelou ao referido 
tribunal, em primeira mão, 
que foi atacado juntamente 
com António Carlos do Ro-
sário, mais concretamente, 
na zona Centro e Norte do 
país, em Gorongosa, e tam-
bém no corredor de Nacala. 

“Fomos atacados lá. Que-
ro dizer algumas vezes. Al-
gumas vezes fomos baleados. 
Uma das vezes, eu lembro 
que eu estava dirigir e então 
uma bala entrou no carro. 
Então foi um momento pou-
co difícil. Claro que houve 
tiroteio (...) Nós atiramos 
de volta”, revelou Boustani.

Em Março de 2013, o 

Presidente Armando Guebu-
za com a maior parte do seu 
gabinete visitou os Emirados 
Árabes Unidos, na sua comiti-
va viajavam com ele, a maio-
ria dos ministros relevantes 
do seu governo, incluindo 
seu filho, Ndambi Guebuza, 
que chegou a Abu Dhabi, an-
tes da comitiva presidencial.

Durante a referida visi-
ta, segundo Boustani hou-
ve reforço das relações de 
amizade e cooperação en-
tre o governo de Moçam-
bique e o grupo Privinvest.

Negócios com a família 
Guebuza

Estranhamente, a margem 
do referido evento foi con-
solidada uma base de parce-
ria comercial entre o grupo 
Privinvest e as empresas do 
Presidente Guebuza no país.

De acordo com um e-mail 

de Jean Boustani em 2009, 
para alguém de nome Brenda 
Gilbert da imobiliária Pam 
Golding Moçambique, o tri-
bunal de Nova Iorque quis sa-
ber se o Presidente Guebuza 
teria orientando a Boustani, a 
desembolsar um montante de 
cerca de 1,75 milhões de dó-
lares para a referida agência.

Ao que Jean Bousta-
ni respondeu que Arman-
do Guebuza lhe disse que 
a Pam Golding é uma das 
maiores agências imobiliá-
rias com sede na África do 
Sul e também em muitos 
outros países africanos, in-
cluindo, em Moçambique. 

“Então havia uma pessoa 
a trabalhar no escritório do 
Sr. Guebuza que na verdade 
veio até mim e deu-me um 
documento que incluía a in-
formação sobre aquela trans-
ferência em particular que eu 
lembro-me de ter telefonado 
ao Sr. Safa só para confirmar”.

“E ele disse: Tudo bem. 
E disse-me: Por favor, en-
vie para o Sr. Naji Allam. 
Eu também vou instruí-lo”, 
explicou Jean Boustani.

Adiante, quando solicita-
do a descrever alguns inves-
timentos da Privinvest em 
Moçambique em parceria 
com os negócios da família 
Guebuza, Boustani revelou 
que há empresas que são co-
-propriedade da Privinvest e 
das empresas da família Gue-
buza nos ramos de telecomu-
nicações, serviços públicos, 
compra e venda de electri-
cidade, imóveis, mineração 
e compras de petróleo e gás. 

De acordo com Jean 
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Boustani, a Prinvinvest tem 
centenas de oficiais e fun-
cionários em Moçambique 
que operam no ramo das 
telecomunicações, sobretu-
do no negócio de pré-pago.

Boustani explicou ao tri-
bunal que no Oriente Médio, 
na África, muito diferente-
mente dos Estados Unidos 
da América ou da Europa “o 
telefone, a conta do celular, 
a conta de luz, a TV a cabo, 
tudo é pré-pago. Então não há 
crédito. Você tem que pagar 
antecipadamente para recar-
regar todos esses serviços que 
você usa. Então é exactamen-
te isso que fazemos. Compra-
mos a granel tempo de ante-
na, unidades de eletricidade, 
unidades de TV a cabo e re-
vendemos para uma rede de 
máquinas de ponto de venda”.

Renato Matusse, o 
professor da extorsão 
O antigo assessor políti-

co do Presidente Armando 
Guebuza, Renato Matusse foi 
um dos ponta de lança usado 
para extorquir o grupo Pri-
vinvest no âmbito das acções 
de viabilização dos seus in-
teresses comerciais no país.

A titulo de exemplo, pro-
vas apresentadas durante a 
sessão do julgamento de Jean 
Boustani em Nova Iorque, 
em 2019, indicam que houve 
uma transferência bancária da 
Logistics International para a 
empresa moçambicana, Wa-
lid Construções, no valor de 
1.85 milhões de dólares so-
licitados por António do Ro-
sário, supostamente, para a 
reconstrução e apetrechamen-
to do edifico sede do Serviço 
de Informação e Segurança 
de Estado (SISE). Boustani 
confirmou a transferência do 
referido montante, contudo, 
alegou não ter certeza se o 
valor foi de facto aplicado 
para o fim que foi solicitado.

O festival de extorsão não 
parou por ai, segundo Bousta-
ni, entrou em cena, o professor 
e assessor político de Arman-
do Guebuza, Renato Matusse 
que aproveitou a ocasião para 
solicitar cerca de 300 mil dó-
lares a Privinvest pelo aluguer 
de suas máquinas escavadoras.

“Ele disse que tinha alguns 
equipamentos relacionados 
à escavação e outras coisas. 
Disse que se for possível esse 
negócio que ele tem, podería-
mos participar ou podemos 

nos envolver, já que estáva-
mos conseguindo muitos sub 
empreiteiros, então, se pu-
déssemos contratar essa em-
presa onde ele é parceiro no 
projecto com a Proindicus”, 
disse Boustani, tendo citado 
os nomes de Isadora Faztudo 
e Guilhermina Langa como 
parceiras do professor Ma-
tusse na referida empreitada.

O “professor” da extorsão
Contudo, de acordo com 

Boustani, Renato Matus-
se, igualmente, não che-
gou a prestar os serviços 
pelo qual terá recebido o 
montante da Privinvest, e 
quando questionado por 
Boustani prometeu que em 
troca cederia a Privinvest 

parte das suas acções numa 
sua suposta mina de rubi. 

Por diante, o professor 
Matusse voltou a solicitar, 
mas desta vez sem sucesso, 
o pagamento de 750 mil dó-
lares a Privinvest, durante 
um espectáculo da Arma-
da em Pemba, província de 
Cabo Delgado, em 2014.

Conforme revelou Jean 

Boustani foi em Março de 
2014. Estive em Pemba. A 
Privinvest nessa altura e as 
forças armadas moçambi-
canas, fizemos um espec-
táculo, uma manifestação 
diante do Presidente Gue-
buza e do Presidente Filipe 
Nyusi e de muito funcio-
nários moçambicanos. (x)
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Essas considera-
ções foram feitas 
a luz de um en-
contro que teve 
lugar em Maputo 

e que tinha em vista aprofun-
dar a discussão sobre os de-
safios e perspectivas para a 
promoção de maior inclusão e 
representação da juventude nos 
órgãos de governação eleitos, 
tendo em conta as VI Eleições 
Autárquicas marcadas para o 
dia 11 de Outubro de 2023.

O IMD argumenta que As-
sembleia da República e as 
Assembleias Provinciais são 
exemplos de onde a represen-
tação de jovens está aquém do 
aceitável, se se considerar que 
os mesmos representam cerca 
de 40 porcento da população.

Falando na ocasião, o di-
rector de Programas do IMD, 
Dércio Alfazema, afirmou 
que o estudo que foi feito 
mostra que a representação 
de jovens na política tende a 
reduzir significativamente. 

“Na Assembleia, por exem-
plo, o número mais elevado 
de jovens no Parlamento foi 
de 68 jovens registado na IVª 
legislatura, 1995, mas na IXª 
legislatura, que é a actual, ini-
ciada no ano 2020, temos o 
número mais baixo que é de 
apenas 17 jovens, correspon-
dendo à 6.8%. E destes 17 jo-
vens, 7 vão sair da faixa etária 
de jovens, restando apenas 10 
e até o final do mandato serão 
6”, referiu Dércio Alfazema.

De acordo com Alfazema, 

este cenário verifica-se ainda 
nas Assembleias Provinciais, 
onde os jovens também estão re-
presentados em menor número.

 “Nas Assembleias Provin-
ciais, também é preocupante, 
pois no actual mandato, de 
cerca de 800 membros das As-
sembleias Provinciais, foram 
eleitos apenas 62 jovens, cor-
respondente a 8 porcento do 
universo total. São números 
muito baixos se considerar-
mos o universo de jovens no 
país, o universo da população 
eleitoral e ainda mais, tendo 
em conta que são a base de 
apoio dos partidos políticos 
e um dos grupos que mais se 
aplica nos períodos eleitorais”.

Esta tendência regressiva da 
inclusão e representação juve-
nil está a preocupar a 
Juventude que durante 
o estudo do IMD mos-
trou a sua frustração 
em relação à política.

“Os jovens mem-
bros das ligas juvenis 
dos partidos políticos 
demonstraram alguma 
frustração e desinteres-
se pela política resul-
tante deste retrato de 
exclusão, pois as suas 
expectativas não têm 
sido devidamente cor-
respondidas. Dito de 
outra forma, os jovens 
estão a perder moral 
em relação a política”. 

No entanto, apon-
ta o IMD, o retrato da 
inclusão e representa-
ção da Juventude na 
Política contrasta com 
a da mulher que ronda 

os 40 porcento, o que levanta a 
hipótese de que o debate sobre 
a inclusão de jovens na políti-
ca possa estar a ser adiado para 
priorizar a agenda sobre género.

No encontro, os represen-

tantes dos partidos políticos 
reconheceram o papel do jo-
vem na política e mostraram 
estar a trabalhar para uma 
maior valorização deste grupo.

Neste sentido, Egídio Vaz, 
em representação do por-
ta-voz do partido Frelimo, 
referiu que o seu partido 
tem a sua base assente 
na juventude. “A Frelimo 
obviamente funda-se na 
Juventude, inspira-se na 
Juventude e trabalha para 
Juventude. Olhando para a 
nossa realidade demográ-
fica é óbvio que com mais 
de 50 porcento da nossa 
população que é jovem é 
lícito justificar que quem 
coloca o partido Frelimo 
no poder, desde 1974, é a 
Juventude. Quem libertou 
o País foram os jovens, 
quem continua a mobi-
lizar são principalmente 
os jovens. Portanto, isto 
conclui que a representa-
ção que fomos tendo nos 
órgãos nacionais, na As-
sembleia da República, 

nas Assembleias Provinciais e 
Autárquicas é uma represen-
tação directa da Juventude”.

Por sua vez, o Porta-voz do 
partido Renamo, José Mantei-
gas, referiu que “relativamente 
às expectativas de inclusão e 
representação da Juventude, a 
Renamo mantém inabalável o 
seu desejo e compromisso de 
alargar cada vez mais, o espa-
ço de representação dos jovens 
em todas as Assembleias do 
Rovuma ao Maputo. Estamos 
convictos de que esta aber-
tura aos jovens promove um 
debate nacional mais amplo 
e inclusivo sobre o presente e 
futuro de Moçambique. Aliás, 
a Juventude é um grupo social 
incontornável e pedra angular 
na construção do nosso Estado. 
Sendo por isso, para Renamo, 
um imperativo a sua representa-
ção em todos órgãos decisórios. 
Em 2023 e 2024 a nossa expec-
tativa e nosso grande desafio é 
ver jovens em maior represen-
tação em todas assembleias”.

O MDM também esteve re-
presentado pelo seu Porta-voz, 
Ismael Nhacucue, que desafiou 
os jovens a se esforçarem para 
ganhar mais espaço nos res-
pectivos partidos. “Os jovens 
devem engajar-se para ganhar 
espaço. Estes não devem ser 
acarinhados, devem lutar para 
merecer os espaços e apostar 
na formação para que possam 
compreender as dinâmicas in-
ternas dos partidos políticos”.

Refira-se que o encontro 
juntou representantes dos par-
tidos políticos, da sociedade 
civil, entidades do Governo, 
religiosos e académicos. (x) 

POLÍTICA

Dionildo Tamele

Participação dos jovens na política 
reduzida a sua insignificância

“Na IXª legislatura, que é a actual, iniciada no ano 2020, temos o número 
mais baixo (na AR) que é de apenas 17 jovens, correspondendo a 6.8%. E 
destes 17 jovens, 7 vão sair da faixa etária de jovens, restando apenas 10 e 
até o final do mandato serão 6” – Dércio Alfazema

O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) afirma que a participação e represen-
tação política de jovens moçambicanos na esfera pública é fraca. Não obstante, o espaço 
democrático, segundo esta organização, não tem sido favorável para que os mesmos pos-
sam concorrer para órgãos eleitos.

“Nas Assembleias 
Provinciais também 
é preocupante, pois 
no actual mandato, 
de cerca de 800 mem-
bros das Assembleias 
Provinciais, foram 
eleitos apenas 62 jo-
vens…” – Idem
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Dávio David

O Governo pretende resgatar os Tribunais Marítimos, vinte e seis anos após a criação 
dos mesmos. De acordo com a fundamentação da proposta recentemente apresentada na 
Assembleia da República, os Tribunais Marítimos foram criados mas nunca chegaram a 
funcionar.

Após 26 anos na hibernação

Nyusi resgata Tribunais 
Marítimos obsoletos

A lei foi criada no 
consulado de 
Joaquim Chis-
sano em 1996. 
Isso foi dois 

anos depois do início de seu 
primeiro mandato que veio 
ser seguido por um outro de 
cinco anos. O Executivo de 
Armando Guebuza não me-
xeu palha ao longo dos dez 
anos que esteve a frente dos 
destinos de Moçambique. 
Agora é a vez de Filipe Nyusi 
que faz jus a máxima que diz: 
mais vale tarde do que nunca. 

Ao longo deste tempo, 
o sistema foi vivendo aco-
modado na directiva que na 
fase inicial atribuía de forma 
transitória as suas compe-
tências à jurisdição comum.

Hoje os tempos são outros 
e com novos desafios que de-
rivam do aumento do tráfego 
e actividades marítimas di-
versificados para além da ne-
cessidade de se aprimorar as 
formas de prevenção e com-
bate contra o terrorismo e ou-
tros crimes. A jurisdição co-
mum já não é sustentável uma 
vez que as próprias matérias 
de especialidade muito evo-
luíram nos últimos tempos.

A jurisdição marítima é 
uma área de especialidade e 
de soberania nacional. Com 
vista a garantir a efectivação 
da administração da justi-
ça na jurisdição marítima, 
o Estado moçambicano es-
tabeleceu, através da Lei n. ̊ 
5/96 de 4 de Janeiro, os Tri-
bunais Marítimos, com com-
petência para apreciar casos 

cíveis e criminais, incluin-
do a tramitação das contra-
venções e complemento da 
actuação da administração 
marítima, como instância de 
recurso para as suas decisões.

Entretanto, volvidos 26 
anos, desde o seu estabeleci-
mento, os Tribunais Maríti-
mos nunca chegaram a fun-
cionar, mesmo atendendo que 
a referida Lei atribui de for-
ma transitória as suas compe-
tências à jurisdição comum.

Concorrem para a funda-
mentação da revisão da Lei 
5/96 de 4 de Janeiro, dentre 
outras, a entrada em vigor da 
Constituição de 2004, que le-
vou a que vários dispositivos 
da Lei supramencionada se 
tornassem obsoletos e colidis-
sem com a Lei mãe, por serem 
inconstitucionais e muitos 
dos princípios lá subjacentes 
não fazerem sentido no actual 
contexto legal e institucional.

Crimes marítimos
Outrossim, o Governo 

fundamenta que a entra-
da em vigor da Lei do Mar, 
Lei 20/2019, de 08 de No-
vembro, passou a impor um 
conjunto de desafios, sendo 
de destacar, o facto de que 
várias práticas que ocorrem 
no espaço marítimo nacio-
nal, já não encontram en-
quadramento na lei ora leva-
da a AR para a sua revisão.

Na nova abordagem es-
tão tipificados como crimes 
marítimos, a poluição do 
espaço marítimo nacional e 
do meio ambiente marinho, 
sem observância da legisla-
ção nacional e da Convenção 
Internacional para a Polui-

ção por Navios (MARPOL).
“A destruição não autori-

zada da fauna, da flora, dos 
mangais, dos corais e de ou-
tras espécies marinhas, lacus-
tres ou fluviais protegidas ou 
proibidas, bem como, a pes-
ca ilegal por estrangeiros, o 
transporte por via marítima 
de drogas ou outros estupefa-
cientes, a prática internacio-
nal de violência contra uma 
pessoa a bordo de uma plata-
forma, a colocação numa pla-
taforma de algum dispositivo 
ou substância que a possa des-
truir ou pôr em perigo a sua 
segurança náutica”, são ques-
tões a serem acauteladas con-
forme lê-se no documento da 
fundamentação do governo.

Aliás, o governo refere 
ainda que a composição do 
Tribunal Marítimo, a sua ins-
talação e organização, assim 
como, a designação dos res-
pectivos juízes, afiguram-se 
como algumas das questões 
em situação de inconstitucio-
nalidade objectiva, por ferir, 
o princípio basilar do Estado 
de Direito referente à sepa-

ração e interdependência de 
poderes, nos termos do ar-
tigo 134 da Constituição da 
República de Moçambique.

Funcionamento dos 
tribunais marítimos no 

contexto actual
O artigo 8 da referida 

Proposta de Revisão da Lei 
que estabelece a entrada em 
funcionamento dos Tribu-
nais Marítimos e a sua or-
ganização em secções é de-
terminada pelo Presidente 
do Tribunal Supremo, sob 
proposta do Conselho Supe-
rior da Magistratura Judicial.

O número do 2 da mesma 
proposta prevê que os Tribu-
nais Marítimos funcionem na 
cidade capital da província 
onde estão instalados. Excep-
tuando, os Tribunais Maríti-
mos de Tete que funciona na 
Cidade de Songo, e de Nam-
pula que funciona na Cidade 
de Nacala e de Niassa que fun-
ciona na Vila de Metangula.

Já o capitulo 3, no seu ar-
tigo 43, da referida Propos-
ta indica que aos juízes dos 

Tribunais Marítimos apli-
cam-se, com as necessárias 
adaptações, as disposições 
do Estatuto dos Magistra-
dos Judiciais. Assim sendo, 
compete ao Conselho Supe-
rior da Magistratura Judicial 
assegurar a gestão e disci-
plina, a inamovibilidade e a 
sujeição a qualquer ordem 
ou instrução aos magistra-
dos dos Tribunais Marítimos.

 “Os magistrados dos Tri-
bunais Marítimos gozam dos 
mesmos direitos e deveres, 
consoante o seu escalão e 
carreira, estabelecidos pe-
los Estatutos dos Magistra-
dos Judiciais”, lê-se no ar-
tigo 35 da mesma proposta.

Relactivamente ao ingres-
so à Magistratura Judicial 
Marítima, o documento que 
temos vindo a citar prevê que 
os magistrados dos Tribu-
nais Marítimos são providos, 
após formação específica, de 
entre: Magistrados judiciais 
e magistrados do Ministé-
rio Público, com pelo me-
nos, três anos de exercício e 
classificação não inferior a 
“bom”; Advogados com mais 
de dez anos de exercício da 
profissão; Licenciados em 
direito integrados na função 
pública que tenham exercido 
cargo de direcção, chefia e 
confiança ou com competên-
cia comprovada relacionada 
com a matéria sobre gover-
nação do mar por um perío-
do de cinco anos; E Licen-
ciados em Direito Marítimo 
com experiência comprovada 
em matéria sobre governa-
ção do mar, por um período 
não inferior a cinco anos. (x)
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Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

Fragata sul-africana patrulha 
Canal de Moçambique

Uma fragata da Marinha Sul-Africana (SAN) com um elemento do Esquadrão de Reacção 
Marítima (MRS) a bordo está a fazer serviço em águas moçambicanas como contribuição 
do serviço marítimo para a Operação Sul-Africana Vikela, em apoio ao esforço da SADC 
(Southern African Development Community) no âmbito da luta contra o terrorismo e 
pirataria em Moçambique.

Juntamente com 
os helicópteros 
de transporte mé-
dio Oryx da Força 
Aérea (SAAF) e, 

em breve, com elementos do 
Exército da SA, a Força de 
Defesa Nacional da SA (SAN-
DF) é um dos oito países da 
SADC que – até à data – par-
ticipam na Missão da SADC 
em Moçambique (SAMIM).

O SAS Spioenkop (F147) 
está, de acordo com o capi-
tão Anelisiwe Tamela, rea-
lizando patrulhas costeiras 

de barreira na área de opera-
ções do SAMIM (AOO). Ela 
é auxiliada nesta tarefa pela 
Marinha da Tanzânia (for-
necendo o TNS Fatundu) e 
FADM (Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique).

O pessoal da MRS está 
pronto para agir contra em-
barcações suspeitas pos-
sivelmente envolvidas em 
contrabando, reforço ou au-
xílio a terroristas na AOO. 
Um helicóptero Oryx está 
apoiando o SAS Spioenkop.

Outro oficial de co-

municação da SANDF, 
Chief Petty Officer (CPO) 
Kevin Maytham, des-
creve o papel da MRS:

“Como parte da patrulha 
de barreira, as tripulações dos 
barcos da MRS realizam pa-
trulhas em ilhas de águas ra-
sas. Isso implica o lançamen-
to regular dos barcos Dorado 
da Spioenkop para garantir 
uma presença visível na AOR 
(Área de Responsabilidade), 
proporcionando uma dissua-
são credível à actividade terro-
rista dentro e ao redor das ilhas 

[no Canal de Moçambique].”
Isto, sustenta Tamela, “de-

monstra o empenho da SAN-
DF no apoio a Moçambique 
no combate aos actos de terro-
rismo e extremismo violento, 
neutralizando a ameaça e res-
tabelecendo a segurança para 
criar um ambiente seguro”.

A fragata Spioenkop par-
tiu para Moçambique no 
passado dia 2 de Março.

Além da Operação Vikela, 
no início de Abril o Coman-
dante-em-Chefe da SANDF, 
Cyril Ramaphosa, informou 

ao Parlamento que 200 fun-
cionários da SANDF estarão 
comprometidos com uma 
“obrigação” de segurança ma-
rítima da SADC para comba-
ter “a ameaça de pirataria e ac-
tividades ilegais relacionadas 
no Oceano Índico até 31 de 
Março do próximo ano como 
parte da Operação Cobre.

Essas patrulhas marí-
timas, até agora concen-
tradas no Canal de Mo-
çambique, custarão 154 
milhões de randes. (Redacção)
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Chuvas generalizadas e inundações desastrosas em KwaZulu-Natal obrigam a mobiliza-
ção dos militares para ajudar nas operações de ajuda humanitária as vítimas da intem-
périe cujo sistema atingiu a zona sul de Moçambique.

Cheias na África do Sul

Forças Armadas destacadas 
para KwaZulu-Natal

Os efectivos 
des tacados 
contam com 
e l e m e n t o s 
da Força Aé-

rea, Exército, Engenharia e 
Serviço de Saúde Militar, 
num total de 10 mil homens.

Os soldados vão, de acor-
do com o comunicado das 
Forças Armadas, “dar apoio 
como parte da Operação 
Chariot erguendo acomo-
dações de campo, fornecen-
do água doce com sistemas 
próprios de purificação de 
água e a implantação de 
eletricistas para restaurar a 
energia e canalizadores para 
restaurar o abastecimen-
to de água nas áreas afec-
tadas pelas inundações”.

As acções do exército in-
cluem a instalação de trinta 
e um tanques de 10 mil li-
tros de água, três sistemas 
de abastecimento de água, 
dois furos de água para for-
necer água em garrafas de 
litro ou recipientes de plás-
tico e um pelotão de elec-
tricistas e canalizadores.

A força terrestre fornece-

rá ainda 60 tendas e roupas 
de cama para comunidades 
e pessoas afectadas por en-
chentes, deslizamentos de 
terra e deslizamentos de 
estradas, fornecimento de 
energia e outros serviços 
provinciais e municipais.

A Força Aérea envol-
ve um par de “helicópteros 
utilitários médios” (Oryx) 
e dois helicópteros utili-

tários leves A-109, junta-
mente com uma aerona-
ve, Cessna Caravan que 
vai ajudar nos esforços e 
actividades de gestão de 
desastres e calamidades. 

As actividades vão in-
cluir busca e resgate, ex-
tração, missões de reco-
n h e c i m e n t o / a v a l i a ç ã o , 
tropas e transporte de 
equipamentos e mercado-

rias de ajuda humanitária.
Outros helicópteros da 

Força Aérea (Oryx e BK 117) 
já estão sendo usados para 
busca e resgate, recuperação 
de corpos e tarefas de logís-
tica, incluindo transporte 
de alimentos e outros itens.

O Serviço de Saúde Mi-
litar fornece suporte opera-
cional de saúde na área do 
desastre de KwaZulu-Natal, 
socorrendo pessoas desloca-
das e feridas nas enchentes.

A Saúde Militar vai 
destacar oficiais médicos, 
enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais e farma-
cêuticos para a província, 
que agora é oficialmen-
te uma área de desastre.

A logística, na forma da 
Formação de Obras, forne-
cerá capacidades e conheci-

mentos técnicos para auxiliar 
nos esforços e activida-
des de gestão de desastres.

A mobilização das For-
ças Armadas ocorre dois 
dias depois que um alto di-
rigente da Aliança Demo-
crática pediu a implantação 
de unidades de engenharia 
militar para reparar estações 
de tratamento de água, furos 
de extração e grandes tuba-
gens para permitir o fluxo 
livre de água novamente.

Até o momento, sabe-se 
que 443 pessoas perderam 
a vida em KwaZulu-Natal, 
com aproximadamente 48 
pessoas ainda desapare-
cidas ou desaparecidas. 

Entretanto quase 4 mil 
casas foram completamen-
te destruídas e mais de oito 
mil parcialmente danifi-
cadas. Estima-se também 
que mais de 40 mil pes-
soas tenham sido desloca-
das por essas inundações.

O Porto de Durban, 
que é um dos maiores e 
mais movimentados ter-
minais marítimos do con-
tinente e vital para a eco-
nomia do país também 
foi severamente afectado.

Há também grandes da-
nos à infraestrutura pública, 
incluindo escolas, unida-
des de saúde, esquadras de 
polícia e tribunais. Estima-
-se que mais de 270 mil 
alunos foram afectados e 
mais de 600 escolas foram 
danificadas. (Redacção)
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A 25 de Março entrou em vigor um acordo de cooperação militar entre a Rússia e Mada-
gáscar, na sequência de uma visita à Rússia do Ministro da Defesa malgaxe, general Ri-
chard Rakotonirina, a 18 de Janeiro.

Acordo militar entre Rússia 
e Madagáscar gera polémica

Embora a visi-
ta bem como 
o acordo não 
tenham sido 
d i v u l g a d o s 

inicialmente, foi comu-
nicado ao público pela 
Rússia em Março último. 

Este acordo, com dura-
ção mínima de cinco anos e 
com cláusula de renovação 
automática, menciona o for-
necimento de armas, a cola-
boração no desenvolvimento 
de produtos militares, a for-
mação de militares malaga-
xes e a manutenção de equi-
pamentos. Estes elementos 
são uma concretização das 
orientações delineadas num 
primeiro acordo de coopera-
ção militar, assinado entre o 
vice-chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas russas 
e o Ministro da Defesa de 
Madagáscar, general Béni 
Xavier Rasolofonirina, em 
28 de Setembro de 2018. 
Este primeiro protocolo foi 
de âmbito geral, mencionan-
do a cooperação em matéria 
de segurança no domínio da 
aplicação da lei, da luta con-
tra o terrorismo e da pirataria 
marítima e o fornecimen-
to de equipamento militar.

O actual acordo tem me-
recido acesos debates na ilha, 
numa altura em que já havia 
divergências entre diferentes 
sectores da sociedade, com 
o governo a defender o que 
considera de neutralidade no 
contexto da guerra entre Rús-
sia e Ucrânia, ao justificar a 
sua abstenção na votação da 
resolução das Nações Unidas 
Condenando a invasão russa 
e a sua retirada do comité dos 
Direitos Humanos da ONU.

De acordo com o PM 
Christian Ntsay nós os malga-
xes escolhemos trabalhar com 
todos os países, vindos do 
Ocidente ou a própria Rússia.

As autoridades de Mada-
gascar, inicialmente, recusa-
ram-se a confirmar o acordo, 
entretanto, mais tarde o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Richard Randriamandranto, 
acabou reconhecendo o acor-
do durante uma entrevista 
no passado dia 5 de Abril. 

O governante Deplorou, 
no entanto, a divulgação pú-
blica de informações sobre 
o acordo, que segundo ele 
estava “destinado a perma-
necer confidencial” por ra-
zões de segurança nacional.

Randriamandranto mini-

miza a importância do acordo 
com os russos, alegando que 
a cooperação militar com a 
Rússia era “apenas um dos 
muitos laços de defesa com 
parceiros internacionais”. 

Sua resposta foi mais 
confusa quando questionado 
sobre os rumores de activida-
de do grupo Wagner em Ma-
dagascar: “O grupo Wagner 
não existe oficialmente. Que 
eu saiba, não há actividade 
deste grupo em Madagascar, 
seja oficialmente ou não”.

Os laços de defesa esta-
vam realmente suspensos 
desde a queda da Repúbli-
ca Democrática Socialista 
de Madagascar em 1992. A 
reactivação desses laços, no 
entanto, não é surpreendente 
à luz dos muitos equipamen-
tos soviéticos das forças ar-
madas de Madagascar, seja 
nas forças terrestres (carro 
de reconhecimento blinda-
do anfíbio BRDM-2, tanque 
leve anfíbio PT-76, D-30 122 
mm obus) ou forças aéreas 
(jatos de combate MiG-21, 
aeronave de transporte An-
tonov An-26). Além disso, 
reportagens agora indicam 
que, a partir de 9 de Abril, 
os voos internacionais se-

rão retomados entre a Rús-
sia e 52 países, incluindo 
Madagascar. Antananarivo 
pode recusar-se a reconhe-
cer a existência de uma re-

lação peculiar com Mos-
covo, a verdade é que este 
nível de proximidade não 
é visto desde o fim do Pac-
to de Varsóvia. (Redacção)

Força tarefa naval 
no Mar Vermelho

As Forças 
M a r í t i m a s 
C o m b i n a -
das (CMF) 
a c a b a m 

de estabelecer uma nova 
força-tarefa naval inter-
nacional para aumentar 
a segurança marítima na 
região do Mar Vermelho.

A cerimónia que teve 
lugar na sede regional da 
Marinha dos EUA no Ba-
hrein, em 17 de Abril foi 
dirigida pelo vice-almirante 
Brad Cooper, comandante 
do Comando Central das 
Forças Navais dos EUA.

“Esta é uma demonstra-
ção tangível e significativa 
do nosso compromisso em 
garantir a segurança e a es-
tabilidade marítima regional 
por meio da cooperação in-
ternacional”, disse Cooper.

Como quarta força-
-tarefa do CMF, o CTF 153 
se concentrará na seguran-
ça marítima internacional e 
nos esforços de capacitação 
no Mar Vermelho, Bab al-
-Mandeb e Golfo de Aden.

A CMF é a maior parce-
ria naval multinacional com 
34 nações comprometidas 
com a ordem internacional 
baseada em regras do mar. 

As outras forças-tarefa 
da organização incluem 
o CTF 150, que agora se 
concentra na segurança 
marítima no Golfo de Omã 
e no Oceano Índico; CTF 

151, que lidera os esfor-
ços regionais de combate 
à pirataria; e CTF 152, de-
dicado à segurança ma-
rítima no Golfo Pérsico.

“A região do Orien-
te Médio é dinâmica e 
vasta. Não há uma mari-
nha que possa patrulhar 
as águas circundantes 
sozinha”, disse Cooper. 

Cooper designou o ca-
pitão da Marinha dos EUA 
Robert Francis para servir 
inicialmente como coman-
dante do CTF 153. No en-
tanto, um parceiro regional 
assumirá o papel de lideran-
ça dentro de pouco tempo.

A equipa da força-tarefa 
incluirá até 15 militares 
americanos e internacionais 
de países membros do CMF. 
A equipa está actualmente 
embarcada a bordo do navio 
de comando anfíbio USS 
Mount Whitney (LCC 20) 
operando em águas regio-
nais. Quando não estiver 
no mar, o pessoal do CTF 
153 trabalhará em escri-
tórios em terra na sede do 
CMF em Manama, Bahrein.

A CMF foi criada em 
2001 com 12 países com 
ideias semelhantes para 
combater a ameaça do terro-
rismo internacional. A orga-
nização foi posteriormente 
expandida para incluir ope-
rações de combate à pirata-
ria e adicionou um 34º mem-
bro em 2021. (Redacção)
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Moçambique representado em 
"culturas residentes" em França 

Desde 05 de Abril, Mo-
çambique participa no pro-
grama "Culturas Residen-
tes", em França. O certame 
chega a 2 de Julho de 2022

Com duração de três me-
ses, o país será representado 
pelo guia de turismo Ab-
dul Tawazir, que também 
é gestor do Departamento 
de Exposições nos Museus 
da Ilha de Moçambique.

Abdul Tawazir seguiu 
viagem para França, onde 
irá capacitar-se em Museo-
logia, estágio oferecido pelo 

Museu de Angouleme, atra-
vés da Embaixada da França 
em Moçambique, em estrei-
ta coordenação com o Minis-
tério da Cultura e Turismo. 

"Esta conquista, para 
mim, é um passo muito im-
portante, não só na minha 
formação individual, mas 
também para a instituição 
onde exerço as minhas ac-
tividades, porque a insti-
tuição terá um funcionário 
formado em museologia 
para incrementar acções 
educativas e impulsionar 

acções de conservação". 
Esta oportunidade é um 

ganho para o país, em geral, 
e para a Ilha de Moçambi-
que, em particular, sobre-
tudo pelo facto de Tawazir 
representar, nesta formação, 
Museus da Ilha de Moçam-
bique que comporta três nú-
cleos museológicos, a saber: 
Museu de Artes Decorati-
vas, Museu de Arte Sacra 
e Museu da Marinha. Por 
isso, Abdul Tawazir refere 
que, para a sua vida profis-
sional, esta formação será 

muito valiosa na medida 
em que o Museu da Ilha irá 
suprir um dos maiores desa-
fios em termos de técnicos 
formados em museologia. 

A formação é uma das 
apostas do Ministério da 
Cultura e Turismo no pre-
sente quinquénio, tanto 
que a Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materu-
la,  defendeu num passado 
não muito distante que “a 
visão que nós temos, para 
este quinquénio, é fazer da 
cultura um activo económi-

co e um dos pilares do de-
senvolvimento inclusivo e 
sustentável do País. É neste 
sentido que, no Programa 
Quinquenal do Governo 
(2020-2024), se definiu, en-
tre outras prioridades, a for-
mação e a capacitação dos 
profissionais das artes e cul-
tura em diversas matérias. 
Assim, pretende-se tornar a 
actividade cultural um sec-
tor produtivo, que promova 
oportunidades para cria-
ção de emprego e de renda 
para jovens moçambicanos.

“Dentro do estômago do mundo | Dentro do vazio, para ser mais exacto”

A podridão do que somos

Outra vez, a 
fome. Se é 
verdade que 
aqui neste 
“Dentro do 

estômago do mundo | Dentro 
do vazio, para ser mais exac-
to” (húmus, 2022) a fome 
aparece física, escancarada; 
não é menos verdade que no 
seu percurso anterior e inte-
rior – como perceberemos 
- Venâncio Calisto já nos ha-
via dado os grãos que nos co-
locariam nesta grande arma-
dilha da fome, do silêncio, da 
vida que se esvai no vazio da 
indiferença de quem assiste. 
Nas adaptações e encenações 
de “O Mercador de Veneza” 
de William Shakespeare e 
“A Mãe” de Bertolt Brecht 
ou em textos escritos por 
mãos próprias como “Qual 
é a sentença: a mulher que 
matou a diferença”, “(Des)

mascarados”, “A Crise” e 
“O alguidar que chora ou 
a história das pedras que 
falam” a fome já estava 
anunciada, nas suas múl-
tiplas formas. Na explo-
ração e expropriação do 
outro, no silenciamento 
e na marginalização da 
voz do outro, na solidão 
em meio a multidão, nes-
te teatro de invisibilidade 
que faz do outro a carne 
putefracta que fertiliza os 
solos por onde se erguem 
impérios. Não que não 
haja nada novo no céu de 
Venâncio Calisto, é uma 
remistura, uma obsessão 
pelos mesmos grandes 
temas a que sempre vol-
ta com traço mais gros-
so, mais denso. E o faz na 
mesma linha de um teatro de 
combate à indiferença, aos 
lugares-comuns e aos luga-
res-fechados. Neste “Den-
tro do estômago do mundo 
| Dentro do vazio, para ser 

mais exacto” não apenas 
anuncia a fome, a escancara, 
como se esventrasse a huma-
nidade em busca do vazio. O 
faz naquele corredor estreito 
entre uma linguagem poética 
que se confunde com herme-

tismo e a simplici-
dade que se confun-
de com a linguagem 
panfletária. E um 
artista cuja obra se 
escreve e se inscreve 
no chão-pátria como 
é o seu caso, escanca-
ra também a realida-
de tão absurdamente 
ficcional como é esta 
ficção. Este espec-
táculo a um públi-
co moçambicano ou 
atento a Moçambique 
vai levar à memória 
as 35 pessoas que 
morreram de fome em 
um distrito de Nam-
pula, a morte lenta de 
quem morre de fome. 
E Venâncio Calisto 

também nos dá essa morte 
lenta tornada material pela 
percentagem de carga de te-
lemóveis do personagem que 
já sabemos que não é tanta. 
E depois o silêncio. Ou será 
fome? Pode ser uma provo-

cação à nossa dependência 
tecnológica, mas também a 
metáfora da vida que se esvai 
aos poucos quando a fome se 
impõe. As vozes que aqui se 
ouvem são esta mão bruta a 
virar nosso rosto para o espe-
lho que nos devolve a podri-
dão do que somos. E ainda 
bem. E ainda sobressai nesta 
série de matrioskas de refe-
rências Franz Kafka, com o 
seu “O Artista da Fome”. E 
então percebemos que, ainda 
que o Moçambique interior 
do autor pudesse ter sido o 
ponto de partida, os pontos 
de chegada podem ser vários. 

Este texto-espectáculo 
confirma Venâncio Calis-
to com um autor com voz 
própria, que se faz em pal-
co, mas que se estende para 
as páginas de livros tão ne-
cessárias para as pratelei-
ras quase vazias do Teatro 
moçambicano.  Moçambi-
que já o havia descoberto, 
agora é a vez do mundo.

Elton Pila
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Funcionários do ESEG comem o pão que diabo amassou

Docentes sem salário 
há vários meses

Sem salários, 
os funcioná-
rios da Esco-
la Superior 
de Econo-

mia e Gestão (ESEG) pre-
tende paralisar actividades 
por entender que a situação 
esteja a atingir proporções 
não caótico no seio dos seus 
familiares. Trata-se de do-
centes e outras categorias. 

Os funcionários daquela 
instituição acusam o asses-
sor da proprietária, Brig-
ton Vaz, de ser arrogante e 
intriguista. Mesmo  de ter 
qualificações, está a um 
pé de ser Director Geral.

Numa carta-denúncia que 
chegou a redacção do Ponto 
por Ponto, os funcionários 
reclamam o pagamento de 
salários já há vários meses, 
sem no entanto dar explica-
ção. “Essa prática passou a 
ser o normal para os patro-
nos da Escola”, denunciam.

Segundo os denuncian-
tes, que falam em anonima-
to, trabalham dia e noite em 
condições de alto risco de 
contaminação pela Covid-19 
devido a enchentes nas salas. 
“Cumulativamente não so-
mos pagos, mas os clientes 
"estudantes" pagam as suas 
mensalidades regularmente”.

Os funcionários, que falam 
de exploração pelo patrona-
to,  convocam uma greve en-
tre os dias 25 e 29 de Abril.

As medidas extremas 
que anunciam seguem-se, 
como lê-se no documen-
to que temos vindo a citar, 

a criação de uma Comissão 
para dialogar com a Direcção 

da Escola e os Patronos. Mas 
não surtiu efeito. “Os docen-
tes universitários são sufi-
cientemente académicos para 
perceber  como funcionam as 
coisas, não podem ficar indife-
rentes diante de qualquer tipo 
de injustiça”. Também por isso 
ameaçam levar o caso a ou-
tras instituições competentes.

Já o director geral,prof. 
Doutor Artur Saude Jr. e direc-
tor pedagógico, mestre Nasso-
ne Raimundo, já pediram de-
missão por não concordarem 
com os métodos de trabalho 
da proprietária, Vanda Maria 
Castelo, que também ocupa 
o cargo de Directora Execu-
tiva. Desta ainda diz-se que 
tem estado a cruzar Europa, 
América e Ásia, mas os sa-
lários continuam por pagar. 
Também por isso já se veri-
fica a ruptura, com membros 
de Direcção  a fundarem nova 
instituiçãoo, como é o caso 
da Universidade Técnica de 
Eugénio Diogo Guilande, 
recentemente inaugurada.

Direcção ausente
A nossa equipa de re-

portagem deslocou-se 
àquele estabelecimento de 
ensino para averiguar a ve-
racidade das denúncias.

 O funcionamento da insti-
tuição, mesmo com ausência 
da parte administrativa da-
quela instituição, era normal.

Mas a nossa tentativa de 
ouvir a direcção da institui-
ção foi inútil. Tanto a pro-
prietária da universidade bem 
como o director da universi-
dade não estavam presentes.

A secretária dirigiu-nos ao 
Departamento de Recursos 
Humanos. Felícia Macuácua, 
de quem desconhecemos o 
cargo, mas que reconheceu 
ter conhecimento das denún-
cias, disse que era a respon-
sável na ausência da direc-
ção. Simulou uma tentativa 
de chamadas ao director que 
não atendeu as chamadas.

Vanda Maria Castelo, Directora Executiva, tem estado a cruzar 
Europa, América e Ásia, mas os salários continuam por pagar


