
o

Prémio Leaders & Achievers-Flecha Diamante 2017 PMR Africa

Paulo Zucula ao SAVANA

Lourenço do Rosário entende que frontalidade 
custou vida ao edil de Nampula
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O 
antigo ministro dos 
Transportes e Comuni-
cações, Paulo Zucula, 
defende a restruturação 

da Frelimo, para se adaptar à re-
alidade actual.  Em Entrevista ao 
SAVANA, Zucula assinala que a 
Frelimo é um partido de massas, 
mas ficou diluída com as trans-
formações políticas e económicas 
dos últimos anos. 
O ex-governante afirma que so-
nha com uma Frelimo mais pró-
xima do povo e que acabe com a 
incerteza dos moçambicanos em 
relação ao que vão comer no dia 
seguinte. 
Para o antigo ministro de Arman-
do Guebuza, o problema de trans-
porte público não será resolvido 
sem o pagamento de subsídios do 
Governo e lamenta o facto de os 
dirigentes continuarem a pensar 
que a rede pública é para pobres. 
Sublinha que a crise financeira 
da mCel lhe surpreendeu, porque 
quando deixou o executivo era 
uma empresa altamente rentável. 
Sobre o processo-crime que cor-
re na justiça, Zucula diz que a lei 
não lhe permite comentar, mas 
declara que está de consciência 
tranquila e que vai colaborar com 
a justiça. 
Nas linhas abaixo segue a entre-
vista.          

A abertura do XI Congresso da 
Frelimo foi marcada por um dis-
curso comovente do presidente 
do partido. Na sua óptica, o que 
diferenciou este Congresso dos 
anteriores?
Em termos de processos, a Freli-
mo continua a seguir uma tradição. 
Todo o sucesso das solenidades dos 
congressos resulta da preparação. A 
diferença que marca os congressos 
da Frelimo é que cada um deles 
realiza-se dentro de um contexto 
económico, social e político. 
Cada um dos líderes tem a sua 
marca. O discurso de abertura do 
presidente Nyusi resumiu tudo o 
que aconteceu nos anteriores dez 
congressos. Falou do Congresso 
da unidade de 1962, passando pelo 
Congresso da consagração do cen-
tralismo democrático em 1977 até 
das directivas que marcam as últi-
mas épocas. 
De uma forma geral, o que dife-
rencia este congresso dos restantes 
é que ficou claro que se deve par-
tir para a mudança. Enquanto nos 
últimos congressos, a questão de 
mudança era vista com alguma ti-
midez, desta vez, o presidente Nyu-
si deixou evidente que deve haver 
coragem de mudança. É preciso 
entregar o país aos jovens.  
No seu entender, chegou o tempo 
de a Frelimo mudar...

Sem dúvidas. A Frelimo deve mu-
dar. As dinâmicas endógenas e exó-
genas obrigam a esse rumo. O país 
de 1975 não é o mesmo de hoje. A 
mudança é clara. A Frelimo para 
sobreviver tem de se adaptar a essas 
dinâmicas. 
Veja que os congressos que se reali-
zaram após a independência foram 
feitos numa altura em que só tínha-
mos uma “economia de mandioca”. 
Ninguém olhava para nós. Os con-
gressos actuais realizam-se num 
contexto em que o país tem recur-
sos naturais. Todo o mundo está de 
olho no país, as expectativas dos 
moçambicanos subiram bastante. 
Enquanto no passado bastava gerir 
sonhos, hoje é preciso gerir expec-
tativas e o processo de gestão de ex-
pectativas é muito mais complexo 
do que gerir sonhos. As expectati-
vas criam frustrações mais rápidas. 
Na altura, bastava um governan-
te dizer que somos pobres, todo o 
mundo se conformava. Hoje, isso é 
impensável, as mentes dos moçam-
bicanos são outras.        
As expectativas do jovem de on-
tem são totalmente diferentes da 
juventude de hoje. Veja que eu, 
que fui jovem nos primórdios da 
independência, quando olho para 
o país, as minhas referências são 
o passado, logo, chego à conclu-
são de que o país evoluiu. Porém, 
o jovem de hoje, quando olha para 
Moçambique actual, a sua referên-
cia é o mundo, porque tem acesso 

às tecnologias de informação, logo, 
conclui que estamos atrasados. Pelo 
que a Frelimo deve contextualizar 
a sua forma de agir e actuar sob o 
risco de defraudar as espectativas e 
cair no descrédito.
Tem sido comum no seio dos 
governantes desenhar discursos 
cor-de-rosa, planos desenvolvi-
mentistas extraordinários, mas a 
sua materialização dificilmente 
se concretiza. Esse não será um 
caminho certo para a defraudação 
das expectativas dos cidadãos?    
É importante perceber que uma 
coisa é expectativa e a outra é um 
plano. Por exemplo, o governo de-
senha um plano, manda à Assem-
bleia da República, para aprovação, 
depois avança com a implementa-
ção e até conclui com sucesso. Con-
tudo, se esse plano não conseguiu 
satisfazer as expectativas dos cida-
dãos, a frustração será inevitável. 
Os planos desenhados pelos gover-
nantes são muitas vezes cumpridos 
na íntegra, contudo, podem não 
satisfazer as expectativas dos cida-
dãos. Pelo que é preciso conciliar 
a gestão dos planos de governação 
com as expectativas. Isso ainda fal-
ta.
Podemos considerar que este foi o 
congresso da transição?
É isso mesmo, apesar de essa tran-
sição não ter começado agora, por-
que o nosso actual presidente é re-
sultado dessas transformações. 
Será que o processo de transição, 
em curso, será pacífico, quando 
sabemos que dentro da Frelimo 
há conservadores, com muita in-
fluência, alérgicos às mudanças?     
Isso é falácia. Num processo de 
mudanças, sempre há entraves, mas 
as reformas continuam sob o risco 
de se ficar pelo caminho. Mesmo 
no seio familiar, sobretudo nas nos-
sas sociedades, dificilmente um pai 
aceita que o filho é adulto. Cabe ao 
filho, sem perder respeito, impor-se 
e fazer valer que é grande. Na Freli-
mo também não é diferente. 
No congresso de Pemba, em 2012, 

algumas vozes históricas da Freli-
mo, como é o caso de Jorge Rebe-
lo, queixaram-se de falta de espa-
ço para o debate de ideias. No caso 
concreto do XI, como é que foi o 
nível de abertura?   
Não sou a pessoa ideal para co-
mentar esse assunto, porque nunca 
procurei expor as minhas ideias e 
ser vedado. Contudo, é importante 
frisar que os camaradas da luta ar-
mada tinham processos deles que, 
talvez, com o tempo e as dinâmicas, 
foram se diluindo e, consequente-
mente, provocaram algumas fric-
ções. Recordo-me que nos anos 
75/76 e 77, por exemplo, a discipli-
na partidária não encorajava deba-
tes internos na imprensa. Mas hoje 
a gente vê e isso pode ser razão para 
um certo tipo de interpretações de 
certas correntes. 
Para mim, o mais importante, é que 
a gente se  adapte às novas realida-
des. Também é importante frisar 
que os camaradas da luta armada se 
conhecem muito bem, têm cumpli-
cidades, cada um conhece as virtu-
des e as fragilidades do outro, pelo 
que, se nós procurarmos nos intro-
meter nos pendentes deles vamos 
cair no campo de especulação.
Quando olha para Frelimo de 
1975 e compara com a de hoje, 
pode-se dizer que a Frelimo con-
tinua um partido de massas?     
Penso que sim, mas há diferenças 
fundamentais. Veja que num con-
texto em que todos erámos carentes 
tínhamos muito mais solidarieda-
de. Os anos que se seguiram após a 
independência foram marcados por 
muitas privações, não havia nada 
para comer, beber, vestir. Todos éra-
mos pobres e a união era maior. 
A partir do momento em que se 
expõem certas oportunidades e 
cada um corre para alcançar essas 
oportunidades sem disciplina, as 
coisas mudaram. Na altura, o con-
tacto com as massas era muito mais 
personalizado, era de forma directa, 
o dirigente vivia as dificuldades do 
povo. Claro que pelos bairros ou 
nas aldeias havia jornais de paredes 
que difundiam informações, mas a 
comunicação era directa. 
Agora, com as dinâmicas sociais e 
com desenvolvimentos tecnológico, 
os meios de comunicação com as 
massas mudaram. Hoje, as pessoas 
têm acesso aos jornais, rádio e te-
levisão. Também não podemos es-
quecer que quando a Frelimo che-
gou em 1975 era o único movimen-
to político. A partir de 1990, com 
a introdução do multipartidarismo, 
as coisas mudaram. As opções polí-
ticas são várias.
É importante frisar que, com a en-
trada de outros partidos na cena 
política nacional, as organizações 
partidárias passaram a definir suas 
estratégias com objectivo de ga-
nhar eleições. Isso diluiu aquilo que 
sempre foi a mensagem principal 
da Frelimo, o que reduziu os níveis 
de intervenção do partido no aten-
dimento das preocupações do povo.                     
Entendo que a Frelimo ainda está 
no caminho certo, mas perdeu cer-
tas originalidades. Acho que o par-
tido deve-se preocupar mais com os 
mais baixos. 
Por falar de classes mais desfavo-
recidas, no reinado de Armando 
Guebuza o discurso frequente era 
de que o moçambicano não pode 

ter medo de ser rico. Agora, Fi-
lipe Nyusi inverteu o discurso e 
diz que não podemos enriquecer 
espezinhando os pobres. Como é 
que olha para estes dois discursos, 
sobretudo naquilo que é a tendên-
cia da Frelimo actualmente? 
Não vejo nenhuma contradição. O 
que está em jogo é apenas a contex-
tualização dos discursos. Claro que 
o presidente Nyusi procura definir 
as regras de jogo, dizendo que não 
podemos querer ser ricos a todo o 
custo. Deve haver honestidade. Há 
regras básicas e uma delas é não sa-
crificar os mais necessitados.
Combate à corrupção, clientelis-
mo, tolerância, paz, luta contra 
pobreza e promoção do bem-estar 
social têm marcado os discursos 
dos dirigentes moçambicanos. 
Contudo, a realidade mostra que 
a sua forma de agir, ser e estar não 
rima com o que falam. Como é 
que explica isso?  
Acho que o grande prolema está 
na forma como os governantes ge-
rem as expectativas das pessoas. Há 
males que é impossível extingui-los 
em 40 anos. Há países com mais de 
200 anos, mas que ainda não supe-
raram a problemática da pobreza e 
corrupção. Agora, uma coisa é cer-
ta. É importante verificar qual é a 
nossa tendência, será que estamos 
a caminhar para a frente e, se sim, 
qual é a nossa velocidade para ver 
se há espaço ou não para imprimir 
nova dinâmica. 
Garanto que os próximos quatro ou 
cinco presidentes continuarão a en-
frentar problemas de pobreza.
Agora, o que choca bastante nos 
dias de hoje é que o fosso entre os 
ricos e pobres é enorme. A diferen-
ça entre a minoria rica e a maioria 
pobre é bem visível. Isso me inquie-
ta. Alias, isso é das coisas que marca 
a diferença entre a Frelimo de há 
30/40 anos e a Frelimo de hoje.

Interesses pessoais 
superam interesses 
colectivos 
O seu discurso leva-nos a voltar à 
questão do clientelismo. Na Freli-
mo de hoje, o lema é: quanto mais 
próximo do poder politico, é mas 
fácil chegar às oportunidades eco-
nómicas...
É verdade. Quanto mais tiver um 
amigo próximo do poder políti-
co, há mais facilidades de chegar 
às oportunidades económicas. O 
mesmo funciona no inverso. Mas, 
isso não é problema de Moçambi-
que, é um problema de capitalismo. 
Por exemplo, se um investidor vem 
a Moçambique para investir, a pri-
meira coisa que quer saber é onde 
está o ministro, onde está a pessoa 
que tem o poder decisório e daí 
começa o lobbie. Agora, os líderes 
políticos é que não devem se esque-
cer que têm a tarefa de defender os 
menos privilegiados. Infelizmente 
a realidade mostra um cenário di-
ferente, porque os interesses indi-
viduais das pessoas, hoje, ganharam 
um outro eco o que faz com que, 
seja completamente difícil visuali-
zar a fronteira entre os interesses 
pessoais e colectivos no seio dum 
governante.
Alguns analistas defendem que o 
reinado de Joaquim Chissano 
tinha o Estado acima do par-
tido Frelimo. O presidente 

“Chegou o tempo da Frelimo mudar” 
Por Raul Senda

“Enquanto houver moçambicanos  que não sabem quando terão a próxima 
refeição, as políticas da Frelimo não são inclusivas” 

Foi, recentemente, indiciado num processo de corrupção onde 

está em causa a aquisição fraudulenta de duas aeronaves da 

LAM. Qual é o seu comentário?
Tenho conhecimento desse processo. O mesmo está na procu-

radoria pelo que, não posso falar dele, porque a lei me impede.
Envolveu-se ou não neste negócio?  
O que posso dizer é que quem trabalha e toma decisões está sujeito a 
coisas desta natureza e é o que está a acontecer comigo. Contudo, es-
tou pronto para colaborar com a justiça em tudo o que for necessário. 

Terceiro arguido
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Guebuza veio alterar o cenário 
colocando a Frelimo acima de Es-
tado. Como é que olha para essas 
análises, tendo em conta que fez 
parte do governo de presidente 
Guebuza.  
Estão a ver coisas fora do contexto. 
O presidente Chissano herdou um 
país em ruinas. Um país totalmente 
destruído com a guerra, uma estru-
tura da Frelimo ao nível da base 
completamente destruída. Aqui es-
tou a falar por exemplo dos Grupos 
Dinamizadores. Ao nível da base, 
as estruturas da Frelimo quase que 
não existiam. 
Contudo, com o fim da guerra, o 
presidente Chissano tinha a pesa-
da missão de reconstruir o país. O 
presidente Guebuza chegou numa 
altura em que o país tinha-se reen-
contrado, os moçambicanos viviam 
nas suas zonas de origem, pelo que, 
é normal que se tenha preocupado 
com a revitalização do partido. Não 
podemos esquecer que ele come-
çou com essa maratona quando era 
secretário-geral e continuou como 
presidente do partido. O presidente 
Chissano dedicou-se com o corpo 
e alma a trazer a paz e à reconstru-
ção do país. O presidente Guebuza 
herdou um país mais pacífico, con-
tinuou com o rumo iniciado pelo 
presidente Chissano e, ao mesmo 
tempo, revitalizou as bases do par-
tido, que estavam totalmente des-
truídas. 
Não vejo isso como forma de colo-
car o partido acima de Estado.
Do reinado de Armando Guebu-
za a esta parte, todos os dirigentes 
da Frelimo apregoam o espírito 
de diálogo, meritocracia e aber-
tura às ideias diferentes. Porém, 
a realidade mostra que quem não 
pensa na linha da Frelimo é con-
denado à exclusão em todas as 
vertentes. Como olha esse cenário 
discriminatório? 
Esse tipo de perguntas deve ser 
feito às pessoas que dizem isso. Eu, 
por exemplo, fui ministro durante 
cinco anos e nunca corri com nin-
guém porque era de outro partido. 
É certo que existe um e outro mem-
bro intolerante às ideias diferentes, 
mas esse grupo constitui a ínfima 
parte daquilo que é a grandeza da 
Frelimo. Isso também se verifica na 
oposição. Não me lembro da vez 
em que a oposição apoiou as ideias 
da Frelimo. De todos os lados, há 
grupos de pessoas intolerantes às 
ideias do adversário.
Que tipo de Frelimo gostaria de 
ver depois do XI Congresso?
Continuo a querer uma Frelimo 
preocupada com a população, por-
que, enquanto houver muitas pes-
soas que não têm a certeza da pró-
xima refeição, os nossos planos não 
são abrangentes, são para a minoria. 
Enquanto continuar a haver com-
patriotas que não sabem o que vão 
comer amanhã por dificuldades é 
porque os nossos planos não são 
inclusivos. Quero uma Frelimo que 
possa acabar com a incerteza da 
próxima refeição.

Estou surpreendido com a 
crise da Mcel 
Foi ministro dos Transportes e 
Comunicações no governo de 
Armando Guebuza. Nessa altura, 
apresentou vários planos para a 
melhoria do sistema de transporte 
público inter-urbano. Contudo, a 
crise dos transportes continua e 
com tendências de agravamento. 
O que falhou? 
A precaridade do nosso sistema de 
transporte público resulta de fal-
ta de políticas públicas claras para 
com o sector. Não se pode dispo-

nibilizar um sistema de transporte 
condigno ao cidadão sem a in-
tervenção do governo através de 
subsídios. Não sei se existe parte 
do mundo em que o transporte de 
passageiros é viável. 
Este sector depende muito do go-
verno, porque, mais do que negócio 
das pessoas que investem na área, 
há uma vertente social por preser-
var e essa parte deve ser encoberta 
pelo governo.
Na vigência do seu mandato como 
ministro dos transportes também 
ensaiou a introdução do sistema 
de transporte intermodal. Na al-
tura, adquiriu-se barcos, carru-
agens de comboio e autocarros, 
mas também não vincou…          
A experiência do sistema de trans-
porte intermodal não foi invenção 
de Paulo Zacula. Há exemplos de 
muitos países onde o sistema in-
termodal trouxe mais-valia na mo-
bilidade urbana. Mas acredito que 
são processos e isso leva seu tempo. 
Hoje não avançou, mas pode vincar 
no futuro.
O que está a falhar no nosso siste-
ma de transporte público senhor 
antigo ministro?
O investimento no sector de trans-
porte é igual ao que se faz na cons-
trução duma escola ou hospital. A 
intervenção do governo é funda-
mental. Infelizmente, como go-
verno ou partido ainda não perce-
bemos que o transporte púbico de 
passageiros tem um carácter social 
e precisa da nossa intervenção. 
Comprar autocarros não é investir 
no transporte, porque sem estrutu-
ra para o funcionamento, o inves-
timento será nulo. É preciso refor-
mular toda a estrutura.       
O outro mal que domina na nossa 
sociedade é a concepção de que o 
transporte público é para pobres. 
Logo, enquanto esse pensamento 
reinar, nunca se vai investir seria-
mente neste sector.   
Essa concepção é também dos di-
rigentes?
É de toda a sociedade moçambica-

na. A concepção é de que o trans-
porte público serve para movimen-
tar pessoas dos bairros de periferia 
ou das zonas rurais para as cidades 
e vice-versa e as elites que vivem 
nos centros urbanos não precisam 
de transporte público. Isso está er-
rado.
Os fracassos do mandato do mi-
nistro Zucula não se limitam 
apenas ao transporte público. 
Também se ensaiou o transporte 
de carga via marítima. O deno-
minado sistema de cabotagem. Na 
altura, fez-se grandes investimen-
tos na aquisição de barcos recor-
rendo a fundos públicos. Até hoje 
não temos o sistema de cabota-
gem a funcionar. Explique-nos…
Eu já não estou lá, mas deixei as 
coisas com os outros. Em algum 
momento ouvi que o processo esta-
va a andar e que se estava a resolver 
alguns problemas administrativos e 
legislativos.
Outro entrave deve-se ao facto de 
a operacionalização deste tipo de 
projectos depender de vários secto-
res e cada um deles tem normas de 
funcionamento, o que acaba difi-

cultando os processos. Infelizmen-
te, o trabalho de equipa ainda não é 
muito forte no país.  
O resto dos problemas é próprio de 
quem inicia um negócio pela pri-
meira vez. Acho que vai pegar com 
o tempo. Temos de ter paciência.
O ministro Paulo Zucula dirigiu 
um ministério que tutelava em-
presas públicas com grandes mus-
culatura financeira. Hoje, vivem 
debaixo duma grande crise finan-
ceira. Como é vê essa situação. 
Não faço a mínima ideia do que 
terá acontecido na gestão dessas 
empresas. Lembro que, no meu 
mandato, as empresas que na altu-
ra tinham tendências de caminhar 
para o vermelho eram os Correios 
de Moçambique e Linhas Aéreas 
de Moçambique. Os Correios não 
conseguiram se adaptar às dinâ-
micas do tempo. Traçamos alguns 
planos que não surtiram feitos. 
Lembro que o negócio financeiro 
que hoje está com as operadoras 
de telefonia móvel era para os Cor-
reios mas não conseguiram correr 
e as telefonias tomaram conta do 
negócio. 

A LAM é outra empresa deficitá-
ria. Enquanto estive lá tentamos 
balancear, porque um país como 
Moçambique, com um enorme es-
paço aéreo, não podia não ter uma 
companhia de bandeira. Não sei 
como estão as coisas agora, mas pe-
las notícias que circulam as coisas 
ainda não são boas. 
Sobre as outras empresas, a situa-
ção era completamente diferente 
das anteriores duas. Os seus relató-
rios de contas indicavam que a sua 
saúde financeira era favorável. Ago-
ra, as informações que me chegam 
da mCel são surpreendentes. A 
mCel era uma empresa altamente 
sustentável com um mercado muito 
amplo. Sinceramente não sei o que 
aconteceu. 
Como entidade de tutela não fis-
calizam as empresas? 
Não era nossa tarefa fiscalizar as 
empresas. Estas tinham autono-
mia administrativa, financeira e 
patrimonial e estavam sob a égide 
do IGEPE. Nós como tutela não 
tínhamos espaço para vasculhar 
contas.

Paulo Zucula defende que sem subsidios do governo o transporte público continuará caótico
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Para a população de Mo-
címboa da Praia, os ataques 
coordenados de um grupo 
armado, aparentemente 

inspirado no fundamentalismo is-

lâmico, surpreenderam apenas pela 

ousadia e não pelo acontecimento 

em si.

Aparentemente, estes grupos esta-

vam muito bem organizados e cada 

um atacou as esquadras da polícia 

de Mocímboa da Praia e o coman-

do da esquadra da Auasse, 45 km a 

sul de Mocímboa, um cruzamento 

onde há uma ramificação para Mue-

da (55km). Auasse fica a 100Km de 

Macomia e é parte da estrada prin-

cipal que liga o sul da província, a 

partir de Sunate (Silva Macua) a 

Palma. 

Mocímboa da Praia é uma das ba-

ses de apoio ao projecto das plata-

formas de gás, uma vez que acolhe 

a maior pista de aviação próxima ao 

distrito de Palma, o quartel-general 

das multinacionais do sector do gás. 

No tempo colonial, Mocímboa aco-

lhia os Boeing-737 da DETA (hoje 

LAM). Habitualmente, os voos 

charter a partir de Joanesburgo usam 

os velhos modelos Boeing-727.

Num encontro esta semana com a 

governadora da província de Cabo 

Delgado, Celmira da Silva, popula-

res de Mocímboa da Praia disseram 

que enviaram alertas às autoridades 

policiais sobre a doutrinação de jo-

vens numa ideologia mais próxima 

de sectores radicais do islamismo.

A população de Mocímboa da Praia 

insiste que os jovens auto-deno-

minam-se Al Shabaab, o nome do 

grupo fundamentalista islâmico que 

actua na Somália e que tenta impor 

há vários anos a sharia no país.

Porém, ao que o SAVANA apurou 

de várias fontes que têm acompa-

nhado o fenómeno de grupos isla-

mizados em Moçambique, sobretu-

do, os de “influência do islão radical” 

no país, trata-se de elementos de 

uma organização bem conhecida na 

região, que responde pelo nome de 

Swahili-Sunah ou Al-Sunah.

Os elementos do grupo também fa-

zem questão de ter uma indumen-

tária própria e traços que os iden-

tificam em relação a outros crentes 

islâmicos. Usam turbante, um pano 

habitualmente branco que amarram 

à volta da cabeça, contrariando os 

muçulmanos que quando habitual-

mente vão à mesquita e mesmo fora 

usam cofió. São grupos que operam 

ao longo da costa e as suas mesquitas 

são distintas das outras. Nas accões 

violentas de Mocímboa da Praia, o 

turbante foi descido até à cara para a 

taparem. Os muanis eram dominan-

tes e comunicavam-se em kimuane.

Segundo relatos locais ao nosso jor-

nal, os grupos dos atacantes eram 

constituídos por oito elementos 

cada. Nas investidas contra as esqua-

dras, por exemplo em Auasse, foram 

roubadas todas as armas e os indiví-

duos gritavam Allah-Akbar (Deus é 

grande), que é uma expressão muito 

comum nos movimentos islâmicos. 

Na reunião de Mocímboa, Celmi-

ra da Silva ouviu dos moradores de 

Mocímboa da Praia que o grupo co-

Mocímboa da Praia

Governo ignorou alertas, dizem populares

meçou a mobilizar a população para 

se insurgir contra as autoridades lo-

cais em 2014.

O grupo, apurámos, reivindica que 

as crianças não devem ir à escola 

pública, mas sim, ir à madrassa, as 

barracas não devem vender álcool, 

devem ser destruídas cruzes de ins-

piração cristã e a população também 

não deve pagar impostos. O grupo 

também proibia as crianças de fre-

quentar hospitais públicos. 

Os relatos de que as autoridades fo-

ram avisadas da presença dos referi-

dos elementos subversivos são cor-

roborados por líderes muçulmanos 

de Mocímboa da Praia. Aliás, apurá-

mos igualmente que as autoridades 

norte-americanas já haviam emitido 

alertas, questionando se o governo 

de Moçambique tinha conhecimen-

to de moçambicanos radicalizados 

no Sudão e na Arábia Saudita. 

O grupo de protagonizou acções 

violentas na Mocímboa da Praia tem 

ramificações em Nangade (dos dois 

lados do Rovuma), Mueda, Miteda, 

Macomia, Palma, Montepuez e há 

relatos que indicam que em Maputo 

também há elementos da Al-Sunah.

Segundo apurámos, a raiz da Al-

-Suna tem a ver com bolsas de estu-

dos que têm sido oferecidas aos mo-

çambicanos para irem ao Sudão e à 

Arábia Saudita, para estudarem nas 

madrassas de influência wahabita. 

Na reunião com a governadora de 

Cabo Delgado, os populares fize-

ram notar que chegaram a entregar 

alguns dos “convertidos” à polícia, 

entre Março e Abril deste ano. Os 

jovens suspeitos acabaram libertados 

devido à falta de provas.

Os habitantes de Mocímboa da 

Praia dizem que foi fácil identificar 

os integrantes do grupo. São maio-

ritariamente jovens da zona embora 

também existam jovens dos distritos 

vizinhos. Populares associam o gru-

po a líderes espirituais de uma seita 

da religião muçulmana que opera na 

Mocímboa da Praia e Mueda com 

supostas tendências integristas. O 

mesmo estará também baseado em 

Nampula. Uma das nossas fontes 

sugeriu que de Nampula “vem di-

nheiro para financiar estas opera-

ções”

Parte do grupo que se envolveu em 

confrontos com a polícia, na semana 

passada, em Mocímboa dirigiu-se à 

mesquita de um dos bairros do mu-

nicípio e apelou à população local 

para não avisar as autoridades da sua 

presença.

O grupo dizia que estava a trabalhar 

e a reivindicar soluções para os pro-

blemas das comunidades locais da 

Mocímboa. 

Quem avisasse às autoridades seria 

considerado inimigo, terão dito.

Durante os ataques, o grupo fazia 

questão de separar a polícia de po-

pulares. A título ilustrativo, o polí-

cia que foi morto em Auasse estava 

acompanhado da sua namorada, cuja 

vida foi poupada pelos atacantes. 

Argumentaram que estão em guerra 

com a polícia e com o Governo de 

Moçambique, que não aceita as suas 

reivindicações. 

A polícia é o braço da lei que ha-

bitualmente tem feito detenções 

selectivas entre os líderes religiosos 

que advogam estas acções de boicote 

ao ensino público e de proibição de 

álcool. 

Em comunicado distribuído no 

início da noite desta quarta-feira, a 

Comissão Política da Frelimo saída 

do XI Congresso diz que foi infor-

mada sobre a situação dos ataques, 

levados a cabo por “um grupo de 

homens armados de proveniência e 

objectivos desconhecidos” na Vila de 

Mocímboa da Praia e congratula-se 

pelo nível de prontidão operativa 

demonstrado “pelas nossas Forças 

de Defesa e Segurança, por restituir 

à sociedade o sentimento de segu-

rança perturbado pelo crime”. 

Religião muçulmana 
distancia-se
Reagindo às acções do referido gru-

po, o presidente da Comunidade Is-

lâmica de Moçambique, Aminudin 

Muhamad, distanciou-se do grupo, 

assinalando que os seus membros 

devem ser tratados como crimino-

sos.

 “A religião islâmica não tem nada a 

ver com isto tudo. Nos distanciamos 

deles. Que as autoridades apliquem 

a mais severa punição para que nun-

ca volte a acontecer coisa igual”, de-

clarou Aminudin Muhamad. 

Um comunicado divulgado na tarde 

desta quarta-feira, assinado por mais 

de três dezenas de organizações is-

lâmicas, também repudia os acon-

tecimentos da Mocímboa da Praia, 

considerando que o acto é “conde-

nável, inadmissível e repugnante” 

numa sociedade que de momento se 

encontra a lutar para a estabilização 

da paz e recuperação económica do 

país.   

Observadores em Maputo fazem 

notar que estes acontecimentos 

mandam um sério aviso à ENI e à 

Exxon Mobil, numa semana em que 

saiu uma notícia sobre o interesse da 

Exxon Mobil no bloco Um, em que 

a companhia líder na exploração é a 

Anadarko. 

Temos de saber quem são 
– Celmira da Silva
Na sua visita a Mocímboa da Praia, 

a governadora provincial de Cabo 

Delgado não escondeu a preocupa-

ção e não se coibiu de classificar o 

acontecimento como sendo “extre-

mamente assustador”. 

“É um período que já passou e foi 

uma situação completamente as-

sustadora para as nossas populações 

e queremos tranquilizar para que 

amanhã todos voltem ao trabalho”, 

afirmou Celmira da Silva.

Celmira da Silva declarou ser neces-

sário compreender a origem destes 

grupos. “Quem são, o que lhes mo-

tiva, de onde é que vieram”, afirmou. 

Grupo matou líder 
comunitário
No rescaldo dos ataques ocorridos 

na semana passada, o Comando-

-Geral da Polícia da República de 

Moçambique disse terça-feira que o 

grupo matou um líder comunitário 

local na noite de sábado. 

Por outro lado, relatos de populares 

referem que o crime teve lugar na 

aldeia Metumbate, a 15 quilómetros 

da vila Municipal. Tudo aconteceu 

quando a população local neutrali-

zou quatro homens do grupo, ten-

do alguns integrantes do mesmo 

decidido assassinar o líder daquela 

aldeia.

O porta-voz do Comando-Geral da 

PRM, Inácio Dina, disse na terça-

-feira que, no total, foram abatidos 

14 membros do grupo, dois agentes 

da polícia e um líder comunitário.

Inácio Dina acrescentou que foram 

capturados 53 membros do grupo, 

que estão a ser interrogados para o 

apuramento das motivações do gru-

po.

A Renamo, através do seu porta-

-voz, António Muchanga, acusou a 

Polícia de ter detido dois dos seus 

membros, por suspeita de ter li-

gações com o Grupo. Trata-se de 

Macassare Ansumane, delegado po-

lítico do maior partido da oposição 

em Mocímboa da Praia e Hermínio 

Matibango, cunhado deste. Os dois 

foram detidos na manhã sábado, 

numa rusga policial, sem, no entan-

to, as autoridades policiais clarifica-

rem o motivo da detenção.  

Quatro dos atacantes capturados pela polícia com as respectivas armas
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Ao abrigo do Artigo Décimo 
Quinto dos Estatutos convoco 
uma Assembleia Geral Extra-
ordinária da Mediacoop SA, 
a ter lugar no dia 30 de Ou-
tubro de 2017, pelas 16H00, 
nas suas instalações, sitas na 
Av: Amilcar Cabral nr. 1062, 
em Maputo, com a seguinte 
agenda de trabalho:

- levantamento e discussão de 
assuntos de interesse para a 
sociedade.

CONVOCATÓRIA

ALUGA-SE DUPLEX
Aluga-se duplex, T3, 
com 180m2 disponíveis 
nos dois pisos.
Pronto para habitar, 2WC 
e cozinha renovadas no 
bairro da Polana.

Contacto: 84-411-7858

Vende-se
Flat a venda tipo 1, cruza-

mento entre Av. Ho Chi Min e 
Guerra Popular no quarto andar 
sem intermediário, contacto 
847756688 preço 3.000.000.00 
negociáveis.

Terrenos em INTEKA  per-
to de FIPAG 15X30 (3 terre-
nos), contacto 822881481 preço
490.000,00MT negociáveis.
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amasa T  radevine T 

desfrute de um bom vinho 
e boa companhia

Polana Serena Hotel
27 e 28 de Outubro
das 17h às 22h

Depois de um interregno de 
aproximadamente vinte 
dias para a reorganização 
processual, a sétima secção 

do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo (TJCM), sede do julga-
mento do desfalque de 170 milhões 
de meticais do Fundo de Desenvol-
vimento Agrário (FDA), retomou 
nesta terça, 10, com as audiências. 

As sessões, que duraram dois dias, 

resumiram-se na acareação dos réus 

e declarantes, de onde todos reite-

ram os depoimentos feitos em sede 

da instrução preparatória, contra-

ditória bem como nas audições do 

julgamento.

Num frente-a-frente com a ré Seti-

na Titosse, os acareados foram unâ-

nimes em afirmar que o esquema 

que delapidou os fundos do erário 

público em mais de 170 milhões de 

meticais foi planeado e executado 

pela ex-PCA e que eles foram usa-

dos como canais do rombo.

Durante as acareações, o juiz foi por 

várias vezes obrigado a recorrer ao 

seu poder para amainar os ânimos 

da ré Setina que não se conformava 

com as confrontações.

Numa titânica luta pela sobrevivên-

cia, a antiga secretária particular e 

confiada da ex-PCA do FDA, Mil-

da Cossa ignorou os laços que lhes 

uniam por longos anos e disse que 

também foi inocentemente usada 

Tribunal confronta depoimentos de réus e declarantes do “caso FDA”

Setina Titosse encurralada
-Juiz interrompe julgamento para analisar documentos das auditorias às contas do FDA

Por Raul Senda

pela sua antiga patroa.

No despacho de pronúncia, Milda 

Cossa, que também é cunhada da 

Setina Titosse, é acusada da prática 

de 19 crimes de burla e defrauda-

ção, 15 crimes de branqueamento 

de capitais e um crime de associa-

ção para delinquir.

Tal como referiu no julgamento, 

Milda Cossa reiterou num frente-

-a-frente com Setina Titosse que a 

ex-PCA é que pediu para contac-

tar pessoas próximas e de confiança 

para se beneficiarem dos financia-

mentos do FDA.

Foi nessa senda que, em obediência 

às orientações da ex-patroa, cha-

mou os três irmãos.

Insistiu que o destino final dos va-

lores depositados nas contas dos 

irmãos bem como nas transacções 

por si efectuadas era a Setina Ti-

tosse.

Milda Cossa veio consubstanciar os 

depoimentos dos irmãos, que tam-

bém, num frente-a-frente com Se-

tina Titosse, reiteraram que nunca 

pediram financiamentos ao FDA, 

não conhecem a sede da instituição, 

não assinaram nenhum contrato de 

financiamento e que não são deten-

tores de parcelas de terra nos distri-

tos de Chibuto, Manjakaze.

Voltaram a sublinhar que abriram 

contas bancárias a convite da irmã, 

mas sob orientações da ex-PCA 

e que todo o valor depositado nas 

mesmas foi depois canalizado a Se-

tina Titosse.    

Os depoimentos dos acareados 

enervaram a ex-PCA do FDA e 

esta acusou-os de mentirosos.

Setina Titosse, catalogada como 

epicentro do esquema criminoso, 

e que segundo o despacho de pro-

núncia é acusada de prática de 18 

crimes de corrupção passiva para 

acto ilícito, 19 crimes de burla por 

defraudação, 19 crimes de abuso de 

cargo, sete crimes de pagamento de 

remunerações indevidas, 15 crimes 

de branqueamento de capitais, um 

crime de associação para delinquir 

na forma continuada e um crime 

de peculato, classificou o compor-

tamento dos acareados como um 

esquema para fugir das suas res-

ponsabilidades.

Disse que apenas publicitou o pa-

cote de financiamentos do FDA 

e as pessoas concorreram. Foi na 

mesma linha que os irmãos Man-

ganhe tiveram os fundos da insti-

tuição.   

Deixando claro que o dinheiro sa-

cado do FDA não era destinado 

ao financiamento pecuário, Titos-

se questionou a declarante Binaia 

Manganhe, irmã da Milda Cossa, 

sobre a proveniência dos fundos 

que ergueram sua residência na 

zona da Mozal.

A então PCA, confrontada com o 

teor das declarações, disse que mal 

conhece os irmãos Manganhe, com 

excepção da Milda Cossa. 

Frisou que nunca usou cartões de-

les e como prova de que está a ser 

vítima de cabala, Titosse disse que 

gostava de pedir ao tribunal para 

que requeresse as imagens do dia 

de levantamento através de tais 

cartões a fim de conferir quem de 

facto estava a realizar os movimen-

tos. 

Porém, as pretensões da ré Titosse 

foram fragilizadas pelo juiz Ale-

xandre Samuel ao referir que: “la-

mento não poder ajudar porque os 

factos se deram em 2014 e 2015 e 

fica complicado ter as imagens das 

ATMs, pois, os bancos não conser-

vam as imagens por muito tempo 

no seu arquivo”.

Terminada a fase de acareação dos 

réus e declarantes, o juiz Alexandre 

Samuel decidiu interromper no-

vamente as sessões de julgamento 

para o próximo dia 01 de Novem-

bro. O juiz justificou a decisão pelo 

facto de que, nos próximos dias, 

quer dedicar-se à análise dos rela-

tório do Tribunal Administrativo 

e da Inspecção Geral das Finanças.

Nos dias 01 e 02 de Novembro se-

rão ouvidos os auditores e peritos 

da Inspecção Geral de Finanças. 

Setina Titosse e Milda Cossa unidas na delapidação do FDA e desavindas no 
tribunal
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Uma semana depois do 
violento homicídio que 
apagou a vida do edil de 
Nampula, a Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) já 

constituiu pelo menos dois argui-

dos em conexão com o crime.  

Bastante cautelosa, a PRM não 

cita nomes dos arguidos, mas o 

SAVANA sabe que se trata do ve-

reador para a área de Mercados e 

Feiras, Saíde Ali e o empresário do 

sector de construção civil, Zainal 

Abdul Satar que, primeiramente, 

haviam sido recolhidos às celas, 

supostamente, para serem ouvidas 

em declarações por terem testemu-

nhado o crime.

De acordo com o porta-voz do 

Comando Geral da PRM, Iná-

cio Dina, porque havia elementos 

bastantes, os dois indivíduos foram 

constituídos arguidos no processo.

“Não queríamos entrar em deta-

lhes em relação à qualidade destas 

pessoas. A natureza do vínculo que 

elas tinham com o edil é uma ma-

téria do processo” disse, esta terça-

-feira, em Maputo, o porta-voz do 

Comando Geral da Polícia.
Segundo fontes familiares dos 
mesmos, Saíde Ali e Zainal Ab-
dul Satar terão sido colocados em 
liberdade ao fim desta terça-feira.
Zainal Satar é um empreiteiro re-
sidente na Ilha de Moçambique. 
O seu relacionamento com Maha-
mudo Amurane terá surgido na 
sequência de um contrato verbal 
efectuado pelo finado para a cons-
trução de um restaurante de luxo 
no edifício particular, onde funcio-
na a sua farmácia. 
Satar é irmão do candidato à edil 
da Ilha de Moçambique, Abdul 
Rahimo Satar, derrotado nas últi-
mas eleições autárquicas, cuja can-
didatura era suportada pelo MDM.
No dia do crime, Zainal Satar te-
ria recebido um telefonema do 
edil a solicitar o fornecimento de 
detalhes dos trabalhos, pois a sua 
empresa responsabilizou-se no for-
necimento do material necessário.
E quando foi ter com o empresário, 
Mahamudo Amurane estava na 
companhia do vereador Saide Ali, 
figura tida como sendo de extrema 
confiança do malogrado. 
Embora a Polícia negue haver de-

Assassinato de Mahamudo Amurane

Polícia diz ter arguidos
Por Aunício da Silva, em Nampula*

tenções, em Nampula comenta-se 

que, na sexta-feira da semana pas-

sada, terá sido preso um membro 

do MDM e, no sábado, enquanto 

decorriam as cerimónias fúnebres 

de Mahamudo Amurane, a Polícia 

teria recolhido outras 11 pessoas 

suspeitas de estarem  envolvidas no 

crime.

“Ainda não existem detidos, ape-

Por sua vez, a delegado do MDM, 

na cidade de Nampula, Luciano 

Tarieque, não confirmou e nem 

desmentiu a informação sobre a 

detenção de alguns membros da 

sua formação política.

Convulsões 
Entretanto, aquando da realização 

das cerimónias fúnebres do edil 

Municipal, a abandonar o curso do 

velório. 

Consta que a família do malo-

grado teria emitido uma carta em 

que dizia que nenhum membro 

do MDM devia participar nas 

cerimónias do edil que estava em 

fricções com o partido de Daviz 

Simango.

Inconformismo
As mensagens de condolências fo-

ram caracterizadas por repúdio ao 

acto macabro e exaltação à obra de 

Amurane, tido como um homem 

que dedicou maior parte do seu 

tempo ao serviço dos munícipes, 

comprometendo-se com o desen-

volvimento da autarquia.

Os vários feitos de Amurane resul-

taram na melhoria das condições 

de vida dos munícipes a vários 

níveis, desde a abertura de vias de 

acesso, saneamento do meio am-

biente, introdução de novas via-

turas de transporte de passageiros 

semi-colectivos, vulgarmente co-

nhecidos por “Chapa-Cem”, rea-

bilitação de locais públicos como 

jardins, parques e passeios, entre 

outras realizações.

A Plataforma Provincial das Or-

ganizações da Sociedade Civil de 

Nampula, por exemplo, endereçou 

palavras de repúdio, frisando que o 

povo “macua” vai se recordar do seu 

presidente de forma permanente.

O presidente da Associação Na-

cional dos Municípios de Moçam-

bique (ANAMM), Tagir Carimo, 

disse que a morte de Mahamudo 

Amurane é uma perda irreparável 

para a agremiação e para o país em 

geral.

De acordo com o também edil de 

Pemba, na vizinha província de 

Cabo Delgado, Amurane empre-

gava os seus esforços nas activida-

des da associação sem olhar pelo 

relógio. 

O representante do Conselho Is-

lâmico de Moçambique, em Nam-

pula, Juma Cadria, manifestou a 

sua preocupação sobre o assassina-

to, considerando que é um crime 

hediondo. 

“A sociedade moçambicana e os 

munícipes de Nampula perderam 

um grande homem, cujas realiza-

ções são notórias”, referiu.

Cadria recordou que Amurane se 

expôs ao serviço do povo e no exer-

cício das suas funções, o edil estava 

sempre acessível para ouvir e so-

lucionar as preocupações dos seus 

concidadãos.
O governo moçambicano fez-se 
representar pela ministra da Ad-
ministração Estatal e Função Pú-
blica, Carmelita Namashulua, que 
também expressou pesares pelo 
sucedido e garantiu que a obra do 
malogrado será continuada ao bem 
dos munícipes de Nampula.
O partido Frelimo também mani-
festou o seu pesar pelo assassinato 
de Mahamudo Amurane, num co-
municado divulgado nesta quarta-
-feira no seguimento da primeira 
sessão ordinária da Comissão Polí-
tica saída do XI Congresso. 
Os edis de Nacala-porto, Ilha de 
Moçambique, Gurúè, Quelimane 
e Pemba marcaram a sua presença 
nas cerimónias fúnebres do pre-
sidente do Conselho Municipal 
da Cidade de Nampula, que foi 
baleado mortalmente por desco-
nhecido a princípio da noite de 
quarta-feira, 4 de Outubro, na sua 
residência particular, no bairro de 
Namutequeliua, concretamente na 
zona de Cotocuane.

* Com Redacção 

nas há pessoas que estão a ser ou-
vidas. A Procuradoria Provincial, o 
Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) estão a fazer 
os seus trabalhos e, no momento 
oportuno, serão feitos os pronun-
ciamentos a respeito”, insiste o 
porta-voz da corporação em Nam-
pula, Zacarias Nacute.

Mahamudo Amurane, os muníci-

pes da cidade de Nampula terão se 

insurgido contra a presença do pre-

sidente do MDM, Daviz Simango, 

após a realização da missa de corpo 

presente, que teve lugar na Sé Ca-

tedral de Nampula.

Mas numa entrevista ao “Canal de 

Moçambique” desta semana, Da-

viz Simango nega ter sido vaiado 

em Nampula, argumentando que 

abandonou as cerimónias por deci-

são própria, depois de alertado pela 

Polícia sobre a sua segurança. 

Na entrevista, Simango voltou a 

afastar qualquer envolvimento do 

seu partido com o assassinato do 

então edil de Nampula, conside-

rando que essa associação se en-

quadra num plano para desacredi-

tar e acabar com o MDM.

Um outro quadro do MDM, Ma-

nuel Tocova, teria sido impedido 

de acompanhar as cerimónias fú-

nebres, neste caso no Cemitério 

Novo.

A fúria popular terá obrigado a 

Tocova, presidente da Assembleia 

Manifestações populares no dia do velório de Mahamudo Amurane em Nampula

Populares a caminho do cemitério 

O último adeus a Amurane 
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Mussingiro ou a virgindade como 

mercadoria em Manica
Na Província de Manica, no centro de 

Moçambique, há pais que induzem as 

filhas a casarem-se precocemente, como 

forma de garantir que elas iniciem a vida 

adulta ainda virgens, condição pela qual 

eles cobram taxas aos noivos, que podem 

variar de uma junta de bois a cinquenta 

mil meticais. Assim, o mussingiro é uma 

das principais causas de casamentos 

precoces naquela região, que forçam as 

raparigas a abandonar a escola ainda em 

tenra idade.

Na Província de Manica, no centro de Moçam-

bique, há pais que induzem as filhas a 

casarem-se precocemente, como forma de 

garantir que elas iniciem a vida adulta ainda 

virgens, condição pela qual eles cobram taxas 

aos noivos, que podem variar de uma junta de 

bois a cinquenta mil meticais. Assim, o mussin-

giro é uma das principais causas de casamen-

tos precoces naquela região, que forçam as 

raparigas a abandonar a escola ainda em tenra 

idade.

Mussingiro e mitos

A virgindade, um dos mitos causadores de 

opressão à mulher em diferentes culturas do 

mundo, é também encarada, em alguns 

distritos da Província de Manica, como fonte 

de rendimento dos pais. O pai e a mãe são 

generosamente agraciados, quando tiverem 

“garantido” que a filha vai ao casamento 

invicta. Juntas de bois, cabritos, roupas, dinhei-

ro e bens de consumo são mobilizados a entrar 

em cena no momento do casamento. Depen-

dendo, por vezes, do poder financeiro do 

pretendente, a virgindade da menina pode ser 

“vendida” por até 50 mil meticais, que o pai e a 

mãe vão repartir em partes iguais. E dizem os 

mitos: “qualquer omissão a este acto resulta 

em ira dos antepassados, que vão provocar a 

infertilidade da rapariga ou causar-lhe graves 

enfermidades”.

Além do mussingiro, nesta região de Moçam-

bique, o casamento de uma menina pode 

implicar o pagamento de outras três taxas a 

saber: o mussingiro, que é a principal taxa, o 

txuma, o matxacreno e o msana. O txuma e o 

msana são os valores monetários a serem 

atribuídos como “agradecimentos” ao pai e à 

mãe respectivamene. 

A missão do SEKELEKANI é fortalecer a base do conhecimento público sobre processos de desenvolvimento económico e social de Moçambique, bem como as suas implicações, tornando a informação 

acessível aos cidadãos, entidades governamentais, organizações não-governamentais e da sociedade civil, agências de desenvolvimento, sector privado, entidades eleitas e a comunicação social. 

Os demais familiares próximos (tios e primos) 

partilham o matxacreno. Reunidas todas estas 

taxas, o valor do casamento pode atingir os 50 

mil meticais.

E como sucede com todas as mercadorias 

preciosas, os pais protegem a virgindade da 

filha com todos os meios ao seu dispor. Assim, 

o namoro da filha é estritamente controlado, 

para evitar que ela seja “desonrada” antes de ir 

para o lar: assim que os pais notarem que a 

filha ganhou algum interesse por um rapaz, 

mobilizam-na para instigar o jovem a preparar 

o casamento… antes que seja tarde!

Se a rapariga perder a virgindade fora do 

casamento, o autor de tal acto é procurado 

para se lhe assacar as correspondentes respon-

sabilidades. Porém, não raro, o imputado 

jovem pode recusar-se a assumir qualquer 

responsabilidade, alegando não haver provas 

de que a menina era “imaculada” quando se 

conheceram, pois a “entrega” desta a ele seria 

sinal de que a sua conduta social não era 

recomendável. Ora, esta é uma alegacão difícil 

de refutar! “Por isso e por outras razões, as 

meninas são sujeitas a casar muito cedo, para 

se garantir o massungiro. Algumas chegam 

mesmo a ser proibidas de ir à escola, pois os 

pais receiam que lá sejam desviadas e se 

envolvam com rapazes. Assim a conduta dos 

pais parece orientar-se mais no sentido de 

ganharem dinheiro das filhas e menos no de 

lhes garantir um bom futuro”, comenta Maria 

da Glória, uma mãe.

Punição dos antepassados

Com o intuito de entender, mais de perto, as 

circunstâncias e os fundamentos em que 

ocorrem estas práticas, SEKELEKANI visitou 

algumas comunidades dos distritos de Machi-

panda,  Gondola e da Cidade de Chimoio, a 

capital provincial.  

Na localidade de Chicueia, distrito de Machi-

panda, abordamos o respectivo régulo, 

Firmino Mikira. Segundo referiu ele, o mussin-

giro é um costume antigo, observado desde o 

tempo dos antepassados. 

 

O que pode acontecer se o pretendente não 

tiver disponível a totalidade do dinheiro 

requerido, perguntamos ao régulo, que 

explicou: em tais circunstâncias, é cobrado ao 

noivo um valor inicial, como sinal de confiança, 

na condição de que, assim que puder, deve 

regressar para concluir com as suas obriga-

ções, que constituem dever perante os paren-

tes da noiva, vivos e mortos. 

E isso mesmo aconteceu com o genro do 

próprio régulo Mikira: quando uma das suas 

filhas casou, o régulo pediu 10 mil meticais 

pela sua virgindade. Contudo, o genro, sem 

dinheiro suficiente, apenas pôde pagar 2500 

meticais, o que o mantém na incómoda condi-

ção de género devedor. Sucedeu o mesmo 

com o casamento de uma das filhas de Guidio-

ne Mapote, conforme o relato do próprio:

“Eu fiz o casamento das minhas três filhas, e 

segui a tradição dos antepassados, a qual diz: 

“toda a filha que casa deve deixar em casa 

algum dinheiro do seu noivo, pois o pai não 

pode morrer sem ‘comer’ esse dinheiro”. 

Mapote conta que do primeiro casamento  

recebeu 9 mil meticais, enquanto o noivo da 

terceira filha não conseguiu tirar mais do que 

500 meticais. “Este jovem não tinha dinheiro”, 

desabafa Mapote, acrescentando: “Ainda que 

lhe pedisse um boi, como fazia o meu pai, ele 

não teria como pagar. Mas assim que ele 

estiver em condições, deve vir suprir a sua 

dívida”. 

Segundo as crenças locais, se uma menina for 

ao lar sem que o noivo tenha pago estas taxas, 

o seu lar não fica seguro, pois os espíritos dos 

antepassados estarão irritados. A menina 

corre, inclusivamente, o risco de não engravi-

dar, o que ditaria o fracasso inevitável do seu 

casamento. Ou  pode ficar gravemente doente. 

Bernardo Muitawira conta que a filha viveu 

este “castigo”: ela foi casar-se na cidade da 

Beira, para onde  tinha sido transferida, para ir 

estudar. Aos 13 anos ela juntou-se a um 

homem, sem antes observar os mandamentos 

da tradição: em consequência, ela ficou grave-

mente doente. 

“A mãe dela, que entretanto faleceu, morreu 

muito triste, por não ter recebido o msana. Por 

isso a menina ficou muito doente, pois o espíri-

to da mãe não estava feliz. Só depois que 

vieram com 4500 meticais é que ela melhorou. 

E assim ela já conseguiu engravidar”, remata 

com ar de alívio, Muitawira.

Uma outra mãe, Ilda Camudine, com quatro 

filhas, vive com uma grande dor no coração, 

porque um dos genros ainda está em dívida e 

ela teme que a morte chegue primeiro que o 

dinheiro. E conta”:

“ Do casamento da minha primeira filha eu 

recebi um boi e o pai 10 mil meticais. Mas já do 

segundo casamento nada recebi, pois o noivo 

apenas tirou tirou 500 meticais. Isso me dói 

muito porque os meus filhos rapazes, nas 

famílias onde casam, estão a pagar! Pelo que 

estou a ver, vou morrer sem ver o “msana” da 

minha filha. Mas parece que nada posso fazer, 

apesar do meu coração estar a doer”, desabafa 

Ilda Camudine.

Por seu lado, Abel António relata o “castigo” 

que os espíritos dos antepassados infligiram a 

uma sobrinha, que casou sem obediência à 

tradição: “Há uma sobrinha minha que fugiu 

de casa e foi viver com um homem, sem obser-

var o costume. Ela tem catorze anos, mas não 

conseguia engravidar. Ela teve uma gravidez 

psicológica: a barriga dela cresceu e até foi 

abrir ficha no hospital, mas não tinha nenhum 

feto. Depois fizeram operação porque já passa-

vam dos nove meses, mas da barriga dela não 

saiu nenhum bebé”. 

Assim, a vida sexual reprodutiva da rapariga é 

manipulada pelos pais, privando as filhas de 

um desenvolvimento são e percurso escolar 

prolongado, através da evocação de mitos, 

centrados na intimidação com a ira dos 

antepassados, que podem bloquear a capaci-

dade da jovem, de gerar filhos E, numa 

sociedade onde a maternidade é a principal 

finalidade do casamento, a infertilidade da 

mulher é vista como uma tragédia fatal. E 

assim a tradição vincula a fertilidade feminina 

à virgindade, mas tendo como objectivo real 

assegurar que a rapariga seja fonte de 

rendimento.

 

Raparigas   que conservaram castidade para o mussinguiro
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INDÚSTRIA EXTRACTIVA

Representantes de 28 organizações da 

sociedade civil, órgãos de comunicação 

social e membros das comunidades a serem 

afectadas pela construção da fábrica de gás 

natural liquefeito na Bacia de Rovuma em 

Cabo Delgado, estiveram reunidos entre os 

dias 22 e 24 de Agosto na cidade de Pemba, 

de onde acordaram estratégias para a 

monitoria do reassentamento em Palma, que 

vai afectar de forma directa e indirecta, cerca 

de 1.330 famílias.

O seminário, organizado pelo Centro de 

Estudos e Pesquisa em Comunicação – 

SEKELEKANI em parceria com o Centro Terra 

Viva, tinha como objectivos: criar uma oportu-

nidade de partilha de informação e de conhe-

Organizações da sociedade civil e comunicação social, 

preparadas para monitorar o reassentamento em Palma

cimento sobre o conteúdo e as  diferentes 

componentes do processo do reassentamento e 

formas de sua monitoria; estabelecer estratégias 

de coordenação das ações e de formas da sua 

intervenção, entre as OSCs e os Órgãos de  

Comunicação Social; e partilhar o quadro legal 

em vigor no Pais, que abre espaço para os 

cidadãos participar na vida pública.

No final, os participantes afirmaram ter adquiri-

do informação e conhecimentos relevantes 

sobre o processo de reassentamento e ter saído 

do seminário com conhecimento dos prováveis 

problemas que poderão ocorrer ao longo do 

processo, para além de que foi acordada a 

partilha de informações entre as organizações 

da sociedade e a comunicação social, como uma 

estratégia a tomar em conta para que o 

processo decorra da melhor forma. 

O evento contou com 44 participantes, sendo 

que 28 representavam as organizações da 

Sociedade Civil, com destaque para as que  

integram a Plataforma Distrital das organiza-

ções da sociedade civil sobre a Indústria 

Extrativa de Palma, 10 representantes das 

comunidades de Quitupo, Senga, Maganja, 

Quitunda, Milamba 1, Barabarane e Mondlane 

e sete (7) jornalistas representando igual 

número de órgãos de informação e comunica-

ção baseados em Cabo Delgado. 

Refira-se que no dia 10 de Agosto corrente, o 

governo moçambicano e as empresas petrolí-

feras Anadarko e ENI, assinaram acordos, que 

autorizam as duas empresas a construírem 

infraestruturas comuns de logística, nomeada-

mente um terminal marítimo de gás natural e 

instalações de descarga de materiais no âmbito 

da construção da Fábrica de Gás Natural Lique-

feito em Palma. A anteceder o arranque destas 

obras, deverá ocorrer o processo do reassenta-

mento das populações residentes na área 

concessionada. Um processo que se espera, 

seja, delicado, com implicações económicos, 

sociais, ambientais e culturais de grande 

impacto. O governo através da Ministra dos 

Recursos Minerais e Energia, Letícia Klemens já 

veio a público, para anunciar que o reassenta-

mento arranca este ano e deverá levar, cerca de 

18 meses. 

Para exploração do Gás Natural Liquefeito 

Iniciativa de transparência da indústria extrativa promove debates entre os implicados 

A Iniciativa de Transparência na Indústria 

Extrativa (ITIE) está a levar a cabo seminários 

com organizações da sociedade civil, 

membros de assembleias provinciais, jornalis-

tas, académicos e representantes de empre-

sas mineiras e petrolíferas, no âmbito daquilo 

que o respectivo Coordenador Nacional, 

Custódio Nguetana, designa por “socialização 

da ITIE”. 

A ITIE é um mecanismo de promoção de 

transparência e gestão responsável das 

receitas provenientes do sector extractivo, 

com vista a permitir o uso adequado e 

monitorável dos mesmos e contribuir para a 

estabilidade económica e política dos países 

produtores de tais recursos. 

As sessões de disseminação e debate sobre a 

ITIE enquadram-se num projeto de Capacita-

ção da Sociedade Civil sobre a ITIE, do Ministé-

rio dos Recursos Minerais e Energia, e imple-

mentado por um consórcio constituído pelo 

SEKELEKANI e pela KUWUKA JDA.

 O programa já escalou as províncias de Tete, 

Inhambane, Niassa, Nampula e Cabo Delgado, 

com a finalidade de fazer conhecer com mais 

profundidade esta iniciativa, como as razões 

que levaram o país a aderir a ela, bem como 

 colher as sensibilidades dos cidadãos moçambi-

cana em relação a toda a cadeia da indústria 

extractiva no país. 

O projecto inclui ainda uma componente de 

comunicação, que prevê a publicação de 

brochuras educativas, de boletins informativos 

periódicos e de debates públicos em diferentes 

órgãos de comunicação social.

A iniciativa efectua a verificação, conciliação e 

publicação dos pagamentos efectuados pelas 

empresas e das receitas recebidas pelo Estado 

nos sectores de mineração, petróleo e gás; e 

propicia  um espaço de diálogo e de confiança 

no qual o governo, as empresas e a sociedade 

civil debatem sobre a informação disponível nos 

relatórios anuais, a respeito das receitas prove-

nientes da indústria extractiva e da governação 

do sector extractivo de um modo geral.

Nos debates ora em curso, têm surgido contri-

buições tendentes a tornar a indústria extrativa 

mais benéfica ao país. Na sessão ocorrida em 

Nampula, por exemplo, os participantes sugeri-

ram a criação de bancarias e comissões de 

gestão específicas,  para uma melhor gestão 

mais transparente e monitorável da percenta-

gem de 2.75% das receitas alocada pelo Estado 

às comunidades onde ocorrem actividades 

Com vista a promover a boa governação 

extractivas. Actualmente, esta percentagem é 

canalizada pelo Ministério da Economia e Finan-

ças para os governos distritais, o que, de acordo 

com estudos de OSCs, torna difícil a monitoria  

da sua gestão, por parte das comunidades 

beneficiarias. Nos debates de Nampula, os 

participantes estacaram ainda que os principais 

intervenientes na gestão deste fundo devem 

melhorar a comunicação e o acesso à informa-

ção, bem como assegurar uma gestão mais 

transparente do fundo, garantindo que o 

mesmo beneficie efectivamente as comunida-

des destinatárias. 

Camilo Nhancale, formador durante o seminário

Aspecto do encontro da Sociedade Civil em Pemba
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LEI DO DIREITO À INFORMAÇÃO

tema "Empoderamento Económico 

da Mulher: Desafios e Oportunida-

des" que constituiu uma das sessões 

paralelas, no segundo dia do Fórum 

Consultivo, foi muito concorrido não só pela 

expectativa movida pelas experiências das 

painelistas, mas também pelo interesse de 

homens e mulheres de vários sectores, em dar 

seu contributo, num debate onde pudessem 

expor suas preocupações.

O painel era integrado por Ofélia Simão, do 

Ministério de Economia e Finanças; Telma 

Mkutumula, do Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia; Paula Boca do BCI; Helena 

Bandeira da Associação Moçambicana do 

Cooperativismo Moderno e moderado por 

Fátima Mimbiri, do Centro de Integridade 

Pública (CIP). 

Ofélia Simão disse que o Ministério de Econo-

mia e Finanças tem orientado os restantes 

ministérios do governo para, na sua planifica-

ção, incluírem uma rubrica e orçamento para o 

sector de Género.

Por seu turno, Telma Mkutumula falou das 

oportunidades existentes para as mulheres, 

nomeadamente na área da mineração, ao 

mesmo tempo reconhecendo que a mineração 

artesanal é uma actividade de muito risco para 

as mulheres, apesar de ser uma forma de 

obtenção de sustento para as suas famílias.

Mencionou  dispositivos específicos da Lei de 

Minas, a qual preconiza a atribuição de oportu-

nidades para a mulher desenvolver-se economi-

camente. Falou ainda  da Política e Estratégias 

de Recursos Minerais, a qual, a dado passo, apela 

para se  "Promover a participação da mulher nas 
actividades mineiras, incluindo o exercício de 
cargos de gestão e o desenvolvimento de progra-
mas de capacitação da mulher para a realização 
de negócios".

Embora as oportunidades para a mulher 

estejam escritas na Lei de Minas os e as partici-

pantes foram unânimes em dizer que apenas 

está escrito no papel porque na práctica não 

acontece o que está escrito na lei.

Telma reconhece que o sector mineiro precisa 

que se faça algo para emponderar a mulher. É 

também por o Governo estar consciente dessas 

disparidades de género que atribuiu 250 bolsas 

de estudo para formação na área de geologia, 

dentro e fora do país. Das 250 bolsas, apenas 60 

a 70 foram para mulheres.

Por seu turno Paula Boca do BCI falou das 

oportunidades de financiamento como parte do 

empoderamento económico da mulher. 

Explicou que o BCI possui linhas de crédito 

desenhadas para mulheres. Essas linhas de 

crédito foram concebidas do modo a emprestar 

o dinheiro à mulher e não comprometer a 

pessoa que pediu o empréstimo, mas também

depende do tipo de negócio que essa mulher 

precisa desenvolver.

Segundo Paula, para este tipo de empréstimo 

basta que a mulher tenha uma conta bancária e 

registo da empresa e ter um plano de negócios 

para obter o financiamento.

Por sua vez Helena Bandeira, Presidente da 

Associação Moçambicana do Cooperativismo 

Moderno disse que não fazia sentido a mulher 

continuar a ser a mais pobre porque constitui a 

maioria da população em Moçambique, em 

África e no Mundo.

Ela acrescentou que as mulheres são a maior 

parte da população e o dinheiro passa pelas 

suas mãos, pois elas são as que mais dinheiro 

movimentam e fazem-no chegar a mais pessoas, 

desde o crédito rotativo mais simples, o Xitique 

até ao negócio inter-continental, então não faz 

sentido que a mulher continue a mais pobre.

Helena disse ainda que a mulher moçambicana 

tem um faro nato de identificar negócios e, ela 

faz com que os bancos movimentem muito 

dinheiro, mas por vezes a mulher nem sequer 

tem contas bancárias e não é contemplada no 

sistema de créditos bancários. 

Uma participante disse que as leis são bonitas e 

bem escritas mas a mulher não as conhece. Ela 

preferia que se discutissem contextos reais e 

com dados de base porque a mulher precisa, 

primeiro de educação que é a condição primária 

para poder aceder a muitas ofertas e ao empon-

deramento.

O nível de educação da mulher é baixo e não 

permite que ela perceba tudo o que aqui foi dito 

pelas painelistas dos ministérios e do banco.

Roberta Gomes disse que as dificuldades impos-

tas à mulher que anseia fazer negócios e queira 

fazer tudo como deve ser e correctamente, são 

enormes. Explicou que a vida da mulher mukhe-

rista não é de invejar porque é de muitos riscos 

(acidentes e assaltos).

As mulheres preferem fazer mukhero porque os 

bancos dificultam muito quando ela pede 

empréstimo. Nos bancos, as mulheres dão 

muitas voltas de tal forma que acabam por 

desistir. Essa é a razão porque a mulher prefere 

estender saco na esquina, fintar a polícia 

camarária, mas a fazer o seu negócio de sobrevi-

vência.

"Esse nome de mulher empreendedora é muito 

bonito e funciona aqui nesta sala onde estamos, 

com ar condicionados, mas depois de sairmos 

daqui a mulher tem outro nome, chama-se 

mulher desenrasca", disse Roberta Gomes.

Ficou claro durante o Fórum Consultivo Anual 

do AGIR que o empoderamento da mulher deve 

ser uma acção de agenda do governo com 

inclusão de todos actores da sociedade. 

O empoderamento económico da mulher foi tema de debate durante o Fórum Consultivo Anual do AGIR-(Acções de Governação Inclusiva e Responsável) que decorreu em Setembro 

último em Maputo. O encontro identificou a necessidade de se rever a legislação moçambicana e respectivos regulamentos, atinentes  à integração de Género. Mais do que palavras são 

necessárias acções que mostrem na práctica a vontade de mudar o estatuto da mulher moçambicana – concluíram os participantes.

ma iniciativa de raparigas voluntárias 

tem estado a mudar o rumo da vida de 

dezenas de outras raparigas e adoles-

centes, na região Centro-Norte do 

país, resgatando-as de casamentos prematuros 

e ajudando-as a regressarem aos bancos da 

escola. Estas raparigas, designadas por “mento-

ras” têm ajudado outras meninas a prevenirem

-se de diferentes riscos associados à gravidez  

precoce, como a mortalidade materno-infantil,  

a fístula obstétrica, a violência e a contaminação 

com infeções de transmissão sexual, incluindo o 

HIV. 

Uma equipa de pesquisa do SEKELEKANI esteve 

recentemente em diferentes distritos da provín-

cia de Nampula, onde testemunhou o trabalho 

destas voluntárias, inserido num programa 

designado por Rapariga Biz.

Sem preocupação em receber qualquer  remun-

eração pelo trabalho que realizam, as  mentoras 

justificam o seu empenho dizendo que “erros de 

percurso” de raparigas sem qualquer preparação 

nem experiência de vida, muitas vezes cometi-

dos por decisões dos pais e falta de informação, 

não devem constituir chaga para o resto das 

suas vidas, mas sim motivo de aprendizagem 

para a mudança. 

O seu principal foco é combater a prática de 

casamentos prematuros e consequente 

gravidez precoce, a partir de dentro das suas 

próprias comunidades, e expandindo-se para 

mais longe. 

“Nós ficamos muito tocadas com a situação 

destas meninas; o nosso objectivo é ajudar a 

reduzir os casamentos e a gravidez precoces. 

Nós procuramos ajudá-las na mudança de 

comportamento, inclusive encorajando-as a 

optarem por fazer pequenos negócios, como 

forma de ajudar os pais a diminuir a pobreza, 

causa que estes evocam para força-las a unirem 

– se cedo, muitas vezes com homens muito mais 

velhos do que os seus próprios pais ”, dizem as 

mentoras. 

Levar as raparigas de volta à escola ou promover 

o seu ingresso e retenção constitui um dos 

objectivos centrais do trabalho das mentoras. 

Patrícia Helena é mentora desde há dois anos. 

Ela refere que o que a motivou a envolver-se 

neste trabalho é o amor ao próximo. “Eu me 

senti na obrigação de ajudar outras meninas da 

minha comunidade; senti o sofrimento delas e 

quis ajudar a aliviar essa sua dor. 

Muitas outras meninas desistiram desta 

actividade, devido as condições difíceis em que 

trabalhamos, mas eu  decidi continuar, pois 

percebi que devia fazer este trabalho”, afirma 

Patrícia. 

  

Raparigas em Nampula resgatam outras raparigas de casamentos prematuros e le-

vam-nas de volta aos bancos da escola

O

U

Integração da mulher ainda longe do desejável  

- conclui Fórum Anual do AGIR
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CARTAS COMUNITÁRIAS

Eram cerca das 10 horas quando teve início o 

encontro e a chefe da Localidade deu as boas 

vindas aos presentes e explicou os objectivos 

do referido encontro, que era de debater 

sobre os problemas vividos em Mualadzi e 

pediu que se fizesse uma apresentação dos 

participantes.

Feitas as apresentações a chefe da Localidade, 

dona Suzana disse que estave ausente por 

muitas semanas em Mualadzi e pediu aos 

participantes que falassem do que tinha 

acontecido durante a sua ausência de Muala-

dzi.

O primeiro a levantar-se foi o Senhor Francis-

co Damasco, responsável do Partido Frelimo, 

que disse que as actividades todas decorre-

ram sem problemas, e tudo estava bem. Disse 

mais que tinha recebido uma mensagem que 

dizia que na Escola Primária os professores 

não estavam a dar aulas. 

Acrescentou que “eu e o meu colega da 

Renamo nos dirigimos a Escola Primária e 

constatamos que todos os professores 

estavam presentes e que estavam a faltar 

alunos. Entramos numa turma de 50 alunos 

notamos que só 12 alunos é que estavam 

presentes. E concluímos que a pessoa que 

mandou a mensagem a dizer que os professo-

res não estavam a dar aulas estava a mentir. 

Dai dirigimo-nos em casa do Senhor Eliseu 

que está a substituir o Líder do Segundo 

Escalão para que cada Líder sensibilizasse os 

Pais e encarregados de educação para que as 

crianças não faltem as aulas.

Cabritos, polícias e mentiras de Mualadzi

O senhor Francisco Damasco continua dizendo 

que a empresa ICVL (mineradora indiana), 

financiou furos de abertura de água potável em 

Mualadzi, mas  estava dificil encontrar água nas 

proximidades da Secretaria da Localidade : o 

único sitio encontrado foi no seu  próprio 

quintal, mesmo junto a sua casa, e ai devia-se 

fazer o respectivo furo e a montagem da bomba 

de abastecimento de água. Mas acrescentou que 

não foi ele que propôs aquele lugar; mas apesar 

disso os vizinhos dele vieram fazer confusão e 

acusaram – lhe de querer instalar o furo em sua 

casa.

Continuando com a sua explanação o Senhor 

Francisco disse que receberam uma denúncia de 

pessoas desconhecidas, informando que no 

posto policial de Mualadzi havia um cabrito. 

Com este cabrito os familiares de um ladrão 

capturado pela Polícia, que roubou cabos de 

transporte de energia elétrica de alta tensão na 

via pública, perto da ponteca do riacho de 

Mualadzi, queriam oferecer e pagaram um 

suborno de 6.000MT para a soltura deste ladrão.

O Senhor Francisco continuou dizendo: eu e os 

líderes fomos até ao comando do posto policial 

de Mualadzi  e vimos o cabrito atado e deitado 

no chão e capturamos o cabrito e a bicicleta dos 

familiares do ladrão.

De seguida o Senhor Sérgio Tomás, do Comité 

de Gestão de Recursos Naturais e de Desenvolvi-

mento de Mualadzi, disse que o que estava a 

dizer o senhor Francisco  Damasco não 

correspondia à verdade, porque ele deslocou-se 

a Escola Primária e não viu professores dando 

aulas e não se podia esconder uma verdade, 

para não se prejudicar os alunos, visto que os 

professores não estavam a dar aulas. 

O senhor Nelson continuou dizendo que os 

pais e encarregados de educação só se 

preocupam quando o professor não vem dar 

aulas enquanto os filhos não assistem as aulas. 

Mas no fim de ano lectivo vem reclamar 

na Escola porquê que o filho chumbou de 

classe? Penso que esta é uma boa iniciativa 

para discutirmos os problemas existentes na 

Escola e em particular nesta nossa Localidade 

de  Mualadzi, assim terminou a sua interven-

ção o senhor Nelson Machipissa em represen-

tação da Escola Primária Completa de Mualad-

zi.

De seguida a senhora Presidente do Comité de 

Gestão de Recursos Naturais Liliana Ruben, 

pediu a palavra e interveio dizendo que os 

abusos que o Senhor Francisco estava a fazer 

aqui em Mualadzi estavam a envergonhar o 

Partido. Continuando a senhora Liliana Ruben 

disse que as pretensões do Senhor Francisco 

era de colocar a bomba de água no seu quintal 

para continuar a humilhar as pessoas. Só que a 

comunidade está de alerta e impediu as ditas 

pretensões.

De seguida a chefe da Localidade perguntou 

ao comandante do posto policial se teriam 

recebido dinheiro no valor de 6.000MT, para o 

quê? Ela continuou: era para soltar um crimino-

so que prejudicou muitas famílias ao roubar 

cabos de energia elétrica de alta tensão instala-

dos ao longo da avenida principal? O coman-

dante Ilídio respondeu que não sabia de nada, 

e o seu colega de nome Juma é que estava de 

serviço.

A Chefe da Locadidade disse que foi abordado 

pelos familiares do ladrão que afirmaram que 

deram 6.000MT como suborno para a soltura 

do ladrão e que o polícia de nome Juma queria 

8.000,00MT; só que os familiares do ladrão 

disseram que não tinham essa quantia. 

Continuando a Chefe da Locadade disse que o 

senhor Comandante deve informar ao seu 

colega para não fazer brincadeiras de mau 

gosto, porque corria risco de ser expulso da 

corporação por tal comportamento.

De seguida a Chefe da Localidade perguntou 

ao senhor Francisco se era verde que ele tinha 

17.000.000,00 MT para dar as pessoas em 

Mualadzi?

O senhor Francisco Damasco respondeu que 

era mentira das pessoas, porque em nenhum 

momento ele disse que tinha esse  valor para 

pagar indeminizações.

Continuando a Chefe da Localidade disse que 

devemos trabalhar unidos e deu de seguida a 

palavra ao senhor Eurico, chefe do Centro de 

Saúde de Mualadzi que disse ser verdade que 

três senhoras grávidas tinham dado parto nos 

corredores do centro de Saúde de Mualadzi

O senhor Eurico disse que tal facto deveu-se a 

ausência da sua colega como parteira no 

Centro de Saúde de Mualadzi e que ele não 

podia ajudar porque as pessoas estavam a 

dizer que “eu estava a ver o sexo das suas 

mulheres e devia deixar de dar partos as 

mulheres”. Este facto foi logo rejeitado pelos 

presentes em especial a chefe da Localidade 

que disse que o senhor Eurico tinha feito 

juramento que ia salvar vidas e não ouvir 

boatos e o senhor é um profissional e daqui 

para a frente devia ajudar as mulheres grávidas.

De seguida a chefe da Localidade perguntou 

ao senhor Chauma porquê estava a obrigar 

idosos a fazer trabalhos na sua machamba, do 

projecto “comida pelo trabalho” da Visão 

Mundial? O senhor Chauma respondeu que 

não era verdade a informação e que pessoas de 

má-fé tinham dito tal notícia. De seguida o 

senhor Chauma pediu as desculpas em 

reconhecimento do seu erro e garantiu a chefe 

da Localidade que o erro não ia mais repetir-se.

A chefe da Localidade deu por encerrado o 

encontro e prometeu como uma decisão fazer 

uma nota ao posto Administrativo para o 

afastamento do senhor Francisco Damasco, de 

Secretário do Círculo de Mualadzi.

Mualadzi, aos 19 de Maio de 2017
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A solução ideal que seja para férias ou para uma viagem de negócio.  O am-
biente é extremamente confortável e cuidados ate nos mínimos pormenores. 
Com uma localização privilegiada, é um excelente ponto de partida. O The 
Matola Hote
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Cascatas da Namaacha, e países vizinhos como Suazilândia e África de Sul. 
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tes categorias: 4 suítes VIP’S 1 suíte presidencial. O The Matola Hotel oferece 

de forma a proporcionar o máximo conforto num ambiente elegante e actual
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Dois cidadãos detidos em 
Maio de 2015 no Aeropor-
to Internacional de Mapu-
to  por tentativa de tráfico 

de cornos de rinoceronte são da 
Coreia do Norte e um deles é um 
diplomata e não da Coreia do Sul 
como as autoridades policiais mo-
çambicanas declararam na altura.

A identidade dos dois homens é 

revelada no relatório “Diplomatas 

e Engano: Actividades Criminosas 

da Coreia do Norte em África”, que 

resultou de uma investigação levada 

a cabo pela Global Initiative against 

Transnational Organised Crime.

Na altura da sua detenção, o porta-

-voz da polícia na cidade de Mapu-

to Orlando Modumane disse que os 

dois homens foram apanhados na 

posse de 4,5 quilos de cornos de ri-

noceronte e de 99.200 dólares. 

Modumane afirmou que dois dos 

detidos eram moçambicanos e ou-

tros dois eram da Coreia do Sul.

Moçambique na rota do tráfico usada pela Coreia do Norte
O relatório indica que os dois norte-

-coreanos pagaram de caução 30 mil 

dólares para responderem ao proces-

so em liberdade. 

Depois de libertados, rumaram para 

a África do Sul.

Um dos dois homens detidos em 

Maio de 2015 em Maputo chama-

-se Chul-jun, conselheiro político 

da Embaixada da Coreia do Norte 

em Pretória. 

O outro é Kim Jong-su, um mestre 

em Taekwondu, que se acredita que 

seja um espião norte coreano. 

De acordo com o relatório, os dois 

foram libertados após a intervenção 

do embaixador da Coreia do Norte 

em Pretória. 

Em Novembro de 2016, o Minis-

tério dos Negócios Estrangeiros 

da África do Sul ordenou que Pak 

abandonasse o país dentro de 30 

dias, sob o risco de ser declarado 

“persona non grata”, um termo di-

plomático que equivale à expulsão.

Pak deixou a África do Sul a 11 No-

vembro, um ou dois meses depois, 

não tendo mais regressado.

O relatório estima que 29 casos de 

contrabando de pontas de marfim 

e cornos de rinocerontes detecta-

dos na África Austral envolveram 

diplomatas, dos quais 18 da Coreia 

do Norte.

Pyongyang controla rede 

Entrevistas com juristas, diplomatas 

e membros do Governo na África 

do Sul e na Coreia do Sul e com de-

sertores norte-coreanos levaram os 

autores do relatório a concluir que 

“inúmeras embaixadas da Coreia 

do Norte em África formam um 

nexo de comércio ilegal de cornos 

de rinocerontes, pontas de marfim, 

cigarros e minerais”.

Um dos desertores, Park Ji-wan, 

afirmou que quando o Governo da 

Coreia do Norte o enviou para a 

China para abrir uma empresa de 

transporte de carga encontrou-se 

com diplomatas norte-coreanos que 

vinham de África transportando 

pontas de marfim, cornos de rinoce-

rontes e pepitas de ouro.

“Eles voavam até Beijing e encon-

travam-se com traficantes chineses 

ou vendíamos directamente em mo-

eda mais forte”, narrou o desertor.

As pontas de marfim e ouro vinham 

maioritariamente de Congo, mas 

também havia de Angola, África do 

Sul e Moçambique, assinalou.

“Eles ganhavam dinheiro de pontas 

de marfim e cornos de rinocerontes 

na China e talvez 1% dos cornos de 

rinocerontes iam para a Coreia do 

Norte”, declarou o desertor.

O diplomata detido em Moçambi-

que e mais tarde expulso da África 

do Sul, Pak Chol-jun, visitava regu-

larmente Beijing, desde 2011, disse 

o desertor e era considerado o trafi-

cante número um na África do Sul”. 

Park descreveu a Embaixada da Co-

reia do Norte em Pretória como o 

principal fornecedor de cornos de 

rinoceronte e estimou o preço de 

um quilo em 35 mil dólares. 

Um biofísico que fugiu da Coreia do 

Norte em 2009 disse que os cornos 

de rinocerontes eram muito popula-

res entre os ricos no país, onde mui-

tos acreditam que cura alguns tipos 

de cancro.

 “É vendido em gramas”, disse.

O relatório conclui que a Coreia do 

Norte tem uma longa história de 

envolvimento em actividades crimi-

nais. Redes de contrabando, empre-

sas e criminosos patrocinados pelo 

Estado actuam de um modo sofis-

ticado, eficiente e hábeis a ludibriar 

sanções, leis e regulamentos

O 
executivo moçambicano, 

reunido na sua 35ª Sessão 

Ordinária do Conselho de 

Ministros, aprovou a propos-

ta da revisão do actual Código Co-

mercial, aprovado pelo Decreto-Lei 

número 2/2002, de 27 de Dezembro 

e, actualizado pelo Decreto-Lei nú-

mero 2/2009, de 24 de Abril.
Com a presente proposta de revisão 
do Código Comercial, a ser subme-
tida à consideração da Assembleia da 
República (AR), para debate e pos-
terior aprovação, o governo pretende 
instituir um regime jurídico atinente 
à actividade comercial, susceptível de 
promover e estimular a adesão do sec-
tor informal ao sector formal, através 
de uma maior flexibilização e simpli-
ficação dos procedimentos e remoção 
das barreiras administrativas.
Aliás, não raras vezes, o sector em-
presarial nacional, representado pela 
Confederação das Associações Eco-
nómicas de Moçambique (CTA), 
tem vindo a público, através da co-
municação social, manifestar a sua 
preocupação em torno das dificulda-
des pelas quais passam para aceder, 
oficialmente, a uma determinada 
actividade comercial. No rol das pre-
ocupações, o empresariado nacional 
reclama os inúmeros procedimentos 
processuais e burocráticos para ace-
der a tais actividades.
Há sensivelmente duas semanas, re-
corde-se, a CTA lamentou o facto de 
o empresariado nacional estar a lutar 
pela criação de um melhor ambiente 
de negócio, mas que no entender des-
te organismo empresarial, no lugar de 
se acelerar as reformas para dar lugar 
a um bom ambiente de negócios, 
as reacções, de quem de direito, são 
muito lentas.
Entretanto, dirigindose à imprensa, a 
vice-ministra da Cultura e Turismo e 
porta-voz do Governo, Ana Comoa-
na, anunciou que com a proposta de 
lei, ora aprovada pelo executivo (ain-
da por ser debatida na Assembleia 

Num esforço para atrair investimento

Governo quer remover 
barreiras administrativas

da República), pretende-se atrair 

cada vez mais o investimento priva-

do nacional e estrangeiro, através da 

melhoria de um melhor ambiente de 

negócio, bem como, da promoção de 

uma maior competitividade do país 

e, consequentemente, reposicionar 

Moçambique no ranking mundial e 

regional.
Porém, sobre a posição do país 
no ranking mundial, recorde-se, 
Moçambique caiu três lugares no 
ranking de competitividade global, 
ao sair da 133ª posição em 2016 para 
a 136ª no presente ano, 2017, num 
ranking total de 137 países, conforme 
o recém publicado relatório da Word 
Economic Forum (Fórum Económi-
co Mundial). Pelos dados, o país ocu-
pa a penúltima posição no presente 
ranking.
“Com a revisão pretende-se assegurar 
e conferir maior celeridade e simpli-
ficação de procedimentos e melhoria 
da competitividade, para tornar o 
ambiente de negócios mais atractivo 
para investimentos que permitam 
que o país assuma uma posição de 
referência no ranking mundial, atra-
vés da eliminação e/ou desburocrati-
zação de procedimentos e exigências, 
evitando desnecessários litígios entre 
os sócios”, revelou a porta-voz do 
Governo, em declarações à imprensa. 
Ainda na sessão desta terça-feira, o 
executivo apreciou e aprovou a lei de 
autorização legislativa que autoriza o 
governo a aprovar o decrerto-lei que 
revê o Regime Jurídico do Registo 
Predial.
A revisão em causa, visa proceder 
à modernização do registo predial, 
criando soluções de simplificação, 
desformalização e desmaterializa-
ção ajustadas à realidade actual, em 
particular, através da criação de um 
sistema integrado de registo predial, 
que permita, um registo predial su-
portado em plataforma electrónica, 
assegurando assim, o reforço da segu-
rança do comércio jurídico imobiliá-
rio. (Benedito Luís)
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Numa altura ainda de choque 

pelo assassinato de Maha-

mudo Amurane, o académi-

co Lourenço do Rosário dis-

seca no SAVANA sobre as possíveis 

motivações do crime que considera 

como um revés na convivência de-

mocrática no país. Para do Rosário, 

o então presidente do Conselho Mu-

nicipal de Nampula tocou em feridas 

de muita gente ou grupos no Movi-

mento Democrático de Moçambique 

(MDM) que, ao ver seus interesses 

postos em causa, podem ter feito um 

sindicato e comprado a morte do edil 

que considera como um governante 

que tinha um futuro bastante aus-

picioso, mas que a frontalidade lhe 

custou a vida. Lourenço do Rosário 

falava numa entrevista que teve como 

pano de fundo os 22 anos que esteve 

na reitoria da Politécnica. A quali-

dade do ensino superior foi um tema 

incontornável e, nisso, o académico 

afirmou que nos próximos anos há 

universidades que vão desaparecer, 

em Moçambique, por não estarem 

na vocação certa, mas sim a fazer ne-

gócio rápido, naquilo que chama de 

mercado “dumbanengue” do ensino 

superior. Siga a entrevista em que o 

também presidente do Fórum Nacio-

nal do Mecanismo Africano de Re-

visão de Pares (MARP) recusou-se a 

comentar a actual situação política do 

país, incluindo o recente XI Congres-

so da Frelimo, o partido no poder.

Em 1995 iniciava a concretização de 

um sonho, que era a implantação da 

primeira universidade privada em 

Moçambique. Ao fim de 22 anos, que 

balanço?

É um balanço que eu próprio não ima-

ginava que pudesse ser tão positivo, na 

medida em que o percurso foi feito 

num país com imensos desafios, não 

só materiais, mas também dificuldades 

de compreensão, inclusive por parte de 

uma franja da sociedade, decorrente 

da nossa própria mentalidade. Temos 

de ver que em Setembro de 95 estáva-

mos a ensaiar os primeiros passos de 

um Governo multipartidário que tinha 

acabado de ser eleito em 94 e tomou 

posse em Janeiro de 95. Estávamos em 

muitas mudanças, ao mesmo tempo, e 

a educação, neste país, foi sempre con-

siderada um espaço de intervenção, 

eminentemente, público, assim como 

a área da saúde, dos transportes, da 

habitação e, no geral, em toda a área 

social era extremamente complicado 

intervir o privado porque vínhamos 

bombardeados por todo um processo 

do regime socialista em que o privado 

era um explorador e que o lucro era 

sempre visto com alguma desconfian-

ça. Então, em 95 ao tentar começar, 

a primeira dificuldade imediata foi a 

compreensão. O segundo desafio ti-

nha que ver com questões materiais. 

Nenhum banco dava-nos qualquer 

crédito, mas investir no ensino supe-

rior envolve recursos financeiros para 

materializar a necessidade básica que 

é perseguir a qualidade, o que implica 

ter infra-estruturas condignas, forma-

ção do corpo docente, equipamentos, 

etc. E arrancamos duma forma muito 

precária, no Aeroporto, nas instalações 

da Aeronáutica, num acordo com a 

LAM [Linhas Aéreas de Moçambi-

que]. Como os bancos não nos davam 

crédito, oferecemos bolsas à LAM e 

em contrapartida a LAM nos forne-

ceu as suas instalações para podermos 

começar com 165 alunos, aqueles que 

eu considero de facto os heróis porque 

acreditaram, da mesma forma como 

nós acreditávamos. Mas depois fomos 

crescendo e criando as nossas bases 

para arrancar com infra-estruturas, ao 

mesmo tempo com ideias de expansão, 

não só nacional, mas também expan-

são das nossas relações internacionais 

porque tínhamos convicção de que se 

não tivéssemos bons parceiros interna-

cionais, teríamos muita dificuldade de 

nos impormos dentro do país. Éramos 

muito pequeninos, mas tínhamos uma 

rede bastante grande de relações in-

ternacionais que nos foram granjeado 

aquilo que me parece que, de facto, foi 

o grande segredo do nosso êxito.

Incompreensões 
Chama-nos atenção à questão de 

compreensão que acaba de referir. 

Aliás, na hora do render da guarda, 

a dia 13 de Setembro, dizia também 

que a euforia que o país vivia aquando 

da fundação da Politécnica, com a ex-

periência do primeiro Governo mul-

tipartidário, não tinha significado 

mudança de mentalidades em relação 

ao sector empresarial. A pergunta é 

como é que isso se reflectia, em ter-

mos práticos, nas vossas actividades?

Era extremamente complicado ter-

mos a visão que queríamos e ver que 

os outros olhavam para nós e não viam 

a nossa visão. Um exemplo: os nossos 

estudantes de ciências jurídicas, que 

era o curso mais sensível e mais procu-

rado porque, na altura, era só a UEM 

[Universidade Eduardo Mondlane] 

a leccionar, foram várias vezes con-

frontados por entidades que não eram 

competentes, do ponto de vista de opi-

nião, mas que tinham peso na socieda-

de, que diziam que “o ISPU” [Instituto 

Superior Politécnico e Universitário], 

na altura, “vai vos dar o diploma, mas 

para vocês exercerem magistério têm 

de ir pedir equivalência à UEM”. Para 

ver, portanto, que as pessoas não ti-

nham sequer a visão, nem tinham lido 

a Lei do Ensino Superior, porque nós 

estávamos legalmente constituídos e os 

nossos diplomas tinham vigência legal 

e isto criou instabilidade nas pessoas. E 

quando em 98, dois anos depois, fomos 

à Quelimane, não tivemos inclusiva-

mente compreensão das autoridades 

locais porque a ideia era que fosse a 

UEM, ou seja, uma universidade pú-

blica, a abrir em Quelimane e não uma 

privada. Quelimane não tinha abso-

lutamente nada, era um deserto, mas 

tivemos uma barragem por parte das 

autoridades locais. Ao mesmo tempo 

tínhamos de fixar o nosso seguimento 

social porque também corria o mito de 

que só iam para o ISPU aqueles que 

não eram recebidos nas universidades 

públicas, portanto, que nós só recebí-

amos o resto, o que não era correcto. 

Significava que os nossos estudantes 

eram de segunda categoria e os mitos 

dade, significa ter um corpo docente 

qualificado e Moçambique tem um 

défice enorme de corpo docente. A Lei 

diz que para cada curso de licenciatu-

ra, deve se ter, pelo menos, 3 Doutores 

a tempo inteiro, mas se nós formos a 

fazer um recenseamento de todas as li-

cenciaturas que temos em todas as nos-

sas universidades, públicas e privadas, 

não encontramos isso satisfeito. O en-

sino superior de qualidade significa ter 

linhas de investigação muito consolida-

das. Nós temos feito seminários sobre 

investigação em Moçambique, zero. A 

nossa investigação académica em Mo-

çambique é, perfeitamente, incipiente, 

mas sem investigação, sem produção de 

conhecimento, não se pode buscar os 

instrumentos de avaliação das universi-

dades do primeiro mundo, para avaliar 

as universidades moçambicanas. Mas 

isso não significa que não há um es-

forço por parte de algumas instituições 

de ensino superior para produzir esses 

jovens que são eles garantem o funcio-

namento das instituições no nosso país. 

São estes jovens que estamos a graduar 

que estão a garantir o funcionamento 

das instituições públicas, privadas, em-

presas, ONG´s, etc. Significa que com 

alguma razão eles saem com o mínimo 

de competência para desempenhar as 

tarefas que lhes são entregues. Então, 

vamos discutir qualidade, sim, não te-

nho dúvidas que Moçambique precisa, 

no ensino superior, de melhorar a sua 

qualidade, mas primeiro vamos resol-

ver o problema de docentes. Não va-

mos tentar resolver o problema desses 

jovens sem termos docentes. 

Estamos perdidos...a UP até forma 
médicos

Sente que há investimento, por exem-

plo, na formação do corpo docente?

Nenhum. Quantos cursos de doutora-

mento para a formação do corpo do-

cente temos aqui? Nenhum. A nossa 

Universidade Pedagógica está a formar 

médicos, está a formar gestores! Eu 

falei com o anterior reitor [Rogério 

Uthui] que “se tu abrisses cursos de 

formação, de mestrado, de doutora-

mento, na área de docência do ensino 

superior, docentes de física, tinhas mui-

to mais mercado do que tentar compe-

tir com a UEM”. Ele mandou-me pas-

sear. Então, nós estamos meio perdidos 

no meio disto tudo, mas de qualquer 

maneira estamos a trabalhar no sentido 

de mostrar às autoridades que não bas-

ta os empresários e os políticos dizerem 

que os estudantes chegaram e não têm 

qualidade alguma. Muito bem, vamos 

melhorar a qualidade de ensino, mas 

não vão, por favor, buscar instrumentos 

de avaliação da universidade de Oxford 

para avaliar a Universidade Politécni-

ca. Não temos condições, nem a UEM, 

nem a Pedagógica, nem o ISCTEM. 

Há um outro ângulo deste apaixonan-

te debate, que é o binómio qualidade 

e quantidade. Ainda este ano, o Pro-

fessor Carlos Machile, antigo reitor 

da UP, defendeu nas páginas do SA-
VANA, que se deve eliminar o exame 

de admissão e abrir-se as portas das 

universidades porque é na quantida-

de onde se encontra a qualidade. Mas 

há outras correntes contrárias, que 

consideram essa perspectiva como a 

verdadeira “dumbanenguização” do 

ensino superior. Qual é o posiciona-

mento do Professor Lourenço do Ro-

sário em relação a isso?

Eu não quero discutir ideias de um 

colega meu sobre esta questão. A Lei 

diz que é direito do cidadão moçam-

bicano ter acesso ao ensino superior. 

Mas uma coisa é ter direito e outra é 

ter capacidade, senão o ensino superior 

seria universal e obrigatório, tal como o 

primário. Não vamos confundir as coi-

sas. Perante condições iguais, direitos 

iguais. Isto traz alguns equívocos por-

que há algumas pessoas que defendem 

que o ensino superior não está feito 

para todos, é para a elite, ou seja, defen-

dem a etilização do ensino superior. Se 

levarmos o debate do acesso para res-

tringir a entrada ao ensino superior à 

elite, cria-se um problema muito sério, 

que é a capacidade de oferta pública 

e privada para o ensino superior. Tal-

vez o meu colega Machile estivesse a 

pensar nessa perspectiva. Nenhum país 

consegue, sobretudo em países como o 

nosso, com uma explosão demográfica. 

Um estudo que foi feito em 95 numa 

comissão criada pelo presidente [ Joa-

quim] Chissano sobre a expansão do 

ensino superior dizia que, mesmo se 

duplicasse a capacidade de recebimento 

todos os anos, com a expansão do en-

sino superior, até 2025, a procura seria 

sempre de três entradas para 10 procu-

ras. Está a continuar a ser assim por-

que, à medida que vamos abrindo vagas 

no ensino superior, o ensino secundá-

rio também está a trazer mais. Então 

não é possível chegar ao grau zero. O 

“Amurane pôs mão na ferida de muita gente no MDM”
Por Armando Nhantumbo

têm uma força muito grande porque 

acabam por se transformar em ver-

dade. Então, passamos a fazer a nossa 

campanha tendo em conta um deter-

minado segmento social, dizendo: “se 

vocês não querem mandar os vossos 

filhos para o estrangeiro, mandem para 

nós”, até que, em vez de mandar para 

o estrangeiro, mandavam para a nossa 

instituição. Foi muito doloroso e com-

plicado destruir esse mito. 

Qual foi a sua maior frustração du-

rante as mais de duas décadas como 

reitor da Politécnica?

Falta de lealdade de alguns colabora-

dores, sobretudo, na área financeira. 

Sofri muitos roubos. Isso faz parte da 

cultura de todos os sectores aqui em 

Moçambique. Alguns colaboradores 

que nos fazem mesura, tiram chapéu, 

sorriem connosco, entretanto, estão a 

nos roubar. Falta de seriedade de al-

guns docentes, que também não é um 

caso único aqui na nossa instituição. 

Seriedade, preparação da aula, assédio 

sexual, não cumprimento de tarefas, 

etc, são as grandes frustrações que eu 

tive ao longo deste tempo porque isso 

faz parte duma forma de estar trans-

versal no nosso país, daquilo que duma 

forma genérica se chama corrupção: 

corrupção de valores, corrupção mate-

rial, que não tem cara, a gente não sabe 

quem é quem. Costuma se dizer que eu 

confiava tanto naquela pessoa, mas essa 

pessoa é que nos desiludiu. E eu tive 

essas frustrações. 

A quê se vai dedicar agora que saiu da 

reitoria? 

Para além, naturalmente, de estar a 

frente da sociedade que é dona da ins-

tituição, que estou como Presidente 

do Conselho de Administração ainda, 

quero voltar a escrever artigos, fazer 

conferências, dar uma e outra palestra, 

mas não dar aulas. Já não quero dar 

aulas, mas orientar teses, fazer parte 

de júris de graduações, de mestrados e 

doutoramentos.

Deixa a reitoria da Politécnica num 

momento em que o ensino supe-

rior tornou-se num negócio no país. 

Como vê a qualidade de ensino supe-

rior, hoje?

A questão fundamental é como é que 

os privados podem ao mesmo tempo 

aliar a sua sobrevivência económico-

-financeira e cuidar da qualidade aca-

démica, que é o objecto principal. E das 

duas, uma: ou apresenta um produto de 

qualidade e tem clientes ou faz dum-

ping, aquilo que se chama, entrar no 

dumbanengue. Claro que há clientes 

que vão à barraca, mas essa universi-

dade vai cair. Uma instituição de en-

sino superior, devidamente, autorizada, 

que não cuida de ter infra-estruturas, 

de formar o corpo docente, de criar 

bibliotecas, de ter equipamentos, etc, 

e faz propinas baixas, pode sobreviver 

durante 5/10 anos, mas vai cair, vai 

embora. Nós somos 52 instituições de 

ensino superior, mas nos próximos 10 

a 15 anos vamos diminuir. Algumas 

vão ser fechadas e a Politécnica não vai 

fazer parte dessa lista. Portanto, quan-

do falam de negócio, têm de ver quem 

quer fazer negócio. Quando eu digo 

que nós somos 52 e que provavelmente 

vamos baixar, é que, realmente, alguns 

de nós, não estão na vocação certa, es-

tão a fazer negócio rápido. Não há ne-

nhuma instituição de ensino superior 

privada que sobreviva a cobrar propi-

nas de 2.500 Meticais. Porque não vai 

conseguir construir, pagar os docentes 

decentemente, comprar equipamento. 

Não vai conseguir absolutamente nada, 

vai ganhar muito dinheiro e depois vai 

se embora. Mas há instituições que es-

tão a cobrar 2.500 Meticais.

No recente XI Congresso da Freli-

mo, o presidente Filipe Nyusi dizia 

que não podemos ser complacentes, 

que é preciso melhorar, radicalmente, 

a qualidade do ensino, desde o nível 

primário, passando pelo médio, até 

ao superior, para sermos donos do 

nosso tempo. Como operar essa mu-

dança radical, num sistema de ensino 

bastante infestado por universidades 

“dumbanengue”?

Eu posso ir a um restaurante comer 

um frango, mas posso ir ao [mercado] 

Estrela e comer um frango também, 

mas aquele não está a pagar impostos. 

Eu concordo em teoria o que o presi-

dente disse na abertura do Congresso, 

mas a discussão está a ser levada para 

um campo que me parece demasiado 

abstracto. Falarmos de qualidade de 

ensino superior em Moçambique, não 

é falar de qualidade no ensino superior 

na Grã-bretanha, nos Estados Unidos, 

ou mesmo no Brasil, porque temos de 

ver as condições donde é que partimos 

e as condições em que o país se encon-

tra. Ter um ensino superior de quali-

partidos por interesses pessoais. Ao ver 

os seus interesses manchados, então, 

fazem um sindicato e, neste momento, 

para comprar a morte de alguém, basta 

ir ao Xiquelene [praça dos Combaten-

tes, em Maputo] e encontro a morte 

dessa pessoa. Portanto, é extremamen-

te complicado se dizer que houve mo-

tivações políticas. Muitas vezes não são 

motivações políticas, são motivações 

de interesses de pessoais que foram 

prejudicadas por não terem seguido 

determinadas formas de estar. Esta é a 

minha convicção pura.

Acha que o partido ao qual ele per-

tencia soube gerir as clivagens,  para 

que hoje, pelo menos aos olhos do 

cidadão comum, não seja associado a 

este assassinato?

O MDM soube gerir de tal forma que 

nunca reagiu oficialmente aos pronun-

ciamentos do Amurane. Ao longo des-

te período todo em que ele entrou em 

conflito com algumas pessoas dentro 

do partido, inclusivamente deixou de 

ir às reuniões da Comissão Política, o 

MDM nunca reagiu oficialmente, nem 

nunca o suspendeu, sempre considerou 

que ele era membro da Comissão Po-

lítica. 

Mas é preciso lembrar-se de que hou-

ve quadros seniores do partido, como 

Geraldo Carvalho, que chegaram a 

catalogar o edil como um “doente” e 

“ingrato” e, mais recentemente, o de-

legado político do MDM em Nam-

pula, Luciano Tarieque, que teria 

dito que Amurane era um traidor e 

que tinha dias contados, que não che-

garia a Dezembro.

Mas falava em nome do partido, como 

comunicado oficial? Ou ele, pessoal-

mente, usava o nome de delegado do 

partido para dizer que era ingrato? Te-

mos de ver quando é que o indíviduo 

está a falar em nome pessoal e quando 

é que está a falar em nome da institui-

ção ou da organização a que pertence. 

Oficialmente, nunca saiu um comuni-

cado do MDM a confrontar o Amu-

rane, agora houve pessoas dentro do 

MDM que se sentiram muito atingi-

das com as atitudes dele, por saneá-los 

a dizer em público as coisas, etc. 

Que ilações retira do que terá acon-

tecido ao presidente do partido em 

Nampula? Sabe que Daviz Simango 

terá sido vaiado das cerimónias fúne-

bres do edil Amurane.

Nós não podemos dar interpretações 

políticas a fúrias populares. Fúria po-

pular é fúria popular. Não podemos, 

de forma alguma, confundir isto e ele 

[Daviz Simango], ao ir lá, sabia que 

podia correr esse risco. Mas eu pesso-

almente não aponto nenhum partido, 

que tivesse interesse na morte de Amu-

rane, agora indivíduos de dentro de al-

gum partido, acho que sim.

De qualquer das formas, este assassi-

nato é um duro golpe à democracia e 

ao pensar diferente. Ou não?

Completamente. Ao nível do 

MARP o assassinato dos políticos 

é um sinal de revés na convivência 

democrática. E a segunda avalia-

ção está a começar, exactamen-

te, com o assassinato de um edil. 

Não é um bom sinal. É que entre 

a primeira avaliação e a segunda, 

temos assassinatos como o de Gil-

les Cistac, temos as duas embosca-

das e o cerco à casa de [Afonso] 

Dhlakama, o assassinato deste edil, 

do [ Jeremias] Pondeca, do coronel 

José Manuel, tentativa de assassi-

nato do [Manuel] Bissopo, por-

tanto, uma série de crimes e o país 

não pode ter esse tipo de situações. 

Aquele senhor tinha um futuro 

como governante local neste país, 

muito auspicioso. Provavelmente 

não tinha maturidade de poder ge-

rir estas coisas sem agredir, fron-

talmente, duma forma tão acérri-

ma como ele fez e isto custou-lhe 

a vida. Há outros edis aí que fazem 

o mesmo tipo de trabalho, afastan-

do ou não afastando, etc, mas não 

precisam de estar na ribalta, e ele, 

provavelmente, por falta de ma-

turidade política, cometeu alguns 

erros que aqueles que estavam 

ofendidos, acharam que deviam 

afastá-lo deste segundo mandato 

que ele queria fazer.

grande desafio é por, um lado, o Estado 

poder criar condições, quando digo o 

Estado, estão aqui também incluídos 

os privados, formar professores, criar 

condições de infra-estruturas. Não 

podemos continuar a alugar escolas 

primárias para colocar ensino superior. 

Não podemos continuar a alugar flats 
para pôr o ensino superior. Vamos criar 

edifícios, vamos formar professores, va-

mos comprar equipamento, etc. Quem 

vai ao ensino superior, quer ter uma 

sala, com ar condicionado, com com-

putadores e não para se sentar numa 

carteira da escola primária que foi feita 

para crianças. O que se está a passar, 

era isso que o Machile estava a tentar 

dizer, é que a pressão é tão grande no 

ingresso que não se pode recusar, a Lei 

não diz que se deve recusar, mas tem de 

se criar instituições do ensino superior 

e depois vai ter de haver monitoria e 

aqueles fulanos que estão autorizados 

a dar diploma, seja no dumbanengue, 

ou no bom, são licenciados pelo Esta-

do moçambicano. Vai ser o mercado a 

filtrar, de diversas formas. Há algumas 

empresas neste momento que dizem 

que precisam de um licenciado em ad-

ministração e gestão de empresas, de 

preferência formado na universidade 

tal e tal. 

Arranca em breve a segunda avalia-

ção do MARP para determinar o es-

tágio da governação em Moçambique 

sob 4 pilares: democracia e liberdade, 

governação económica, empresarial 

e desenvolvimento sócio-económi-

co. Para além de ser presidente do 

MARP, como académico, onde é que 

situa o país, actualmente, nestes do-

mínios?

Houve a primeira avaliação em que o 

painel de personalidades eminentes 

fez uma série de recomendações que 

eram desafios para Moçambique ultra-

passar, desde aprofundar a convivência 

democrática porque nós temos uma 

democracia formal, eleições regulares, 

mas a convivência democrática ainda 

era muito fraca porque não tínhamos 

uma forma de estar, em receber os nos-

sos concidadãos que não partilham das 

mesmas ideias políticas que nós, como 

sendo nossos concidadãos. Era preciso 

haver uma agenda nacional. Essa era 

uma recomendação que era preciso 

ultrapassar com um grau de inclusão, 

uma mais flexibilidade na administra-

ção pública, que não houvesse exclusão 

das pessoas que não são da mesma cor 

partidária, sobretudo nas províncias, no 

poder local, onde havia um certo sec-

tarismo. No que diz respeito à gover-

nação empresarial, as nossas empresas 

eram muito fracas e havia uma grande 

dependência aos dinheiros públicos, 

não tinham uma saúde financeira mui-

to grande e qualquer cataclismo, elas 

iam para baixo e verificamos isso em 

2016. Do ponto de vista de desenvol-

vimento socioeconómico, sobretudo 

questões da juventude, educação, saúde, 

transporte, habitação…criar-se melho-

res políticas públicas de modo a que de 

facto os jovens pudessem acreditar no 

país que têm … a corrupção, a questão 

da igualdade, do género, dos deficien-

tes, da pobreza. 

Mas a nossa pergunta era sobre o 

estágio actual, à beira desta segunda 

avaliação.

Neste momento alguns dos desafios 

continuam sérios, mas outros já cons-

tituem uma realidade. Mesmo na go-

vernação agora sente-se no discurso 

do presidente da República que há um 

empenho bastante grande para uma 

maior convivência democrática no país, 

aceitação das ideias e não “este é nos-

so”, “este não é nosso, é inimigo” e, so-

bretudo, porque a juventude está cada 

vez mais consciente e a entrar na vida 

activa do país com as suas opiniões. 

Como presidente do Fórum Nacional 

do MARP, vejo a segunda avalização 

como um bom momento…o MARP 

é um instrumento, extremamente, im-

portante que já previu algumas ques-

tões muito sérias no panorama africano 

como o conflito do Quénia, a xenofo-

bia na África do Sul e o conflito políti-

co militar de 2013 no nosso país. Penso 

que neste momento vamos enfrentar 

novos desafios e acredito que essa ava-

liação vai ajudar o país a avançar.

Sobre a convivência de-
mocrática e aceitação do 
pensar diferente de que 
falava, há pouco, como é 

que o Professor acompanhou o re-

cente assassinato do edil de Nam-

pula?

É assim, e esta é minha convicção 

pura: não vale a pena estar a acusar 

partidos políticos. Não há nenhum 

partido que reúne a sua Comissão 

Política, o seu Comité Central ou 

a sua direcção e deliberar que ago-

ra vamos assassinar aquele senhor. 

Não há, aí temos de pôr a mão no 

fogo. Mas também acredito que 

dentro dos partidos, algumas pesso-

as ou alguns grupos acham que po-

dem agir…, pensando que vão fazer 

um favor ao seu próprio partido. 

Isso acontece porque são grupos de 

interesse, que vêem seus interesses 

em perigo. O edil de Nampula pôs 

a mão na ferida de muita gente que, 

por acaso, pertencia a um deter-

minado partido, mas não acredito 

que o MDM tivesse reunido para 

eliminar o Amurane. Mas algumas 

dessas pessoas que entraram, e isso 

tem a ver, inclusivamente, com o 

que o secretário-geral da ACLLN 

[Associação dos Combatentes da 

Luta de Libertação Nacional] diz, 

que é preciso purificar as fileiras 

dos partidos. Muita gente entra nos 

Os atingidos acharam que deviam afastá-lo

“Houve pessoas dentro do MDM que se sentiram muito atingidas com as atitudes de Amurane […] aqueles que 
estavam ofendidos acharam que deviam afastá-lo”, Lourenço do Rosário.
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Madrid quer que presi-
dente da Generalitat 
clarifique se declarou a 
independência. Presi-

dente do Governo espanhol diz-se 

disposto para dialogar, mas garan-

te que “não há mediação possível 

entre a lei democrática e a desobe-

diência”.

Mariano Rajoy não accionou a 

bomba atómica – o artigo 155º da 

Constituição – mas preencheu os 

formulários necessários para car-

regar no botão e passou o ónus da 

decisão para Carles Puigdemont, 

ao exigir-lhe que explique, sem 

margem para dúvidas, se procla-

mou a independência unilateral da 

Catalunha.

E apesar de prometer “actuar com 

prudência” e de ter chegado a acor-

do com os socialistas para discutir 

a revisão da Constituição, o pre-

sidente do Governo espanhol re-

jeitou o diálogo nos moldes que 

interessam a Barcelona, limitando 

a margem de manobra política da 

Generalitat.
A meio de uma semana que se 

anunciava crítica para o desen-

rolar daquela que é a pior crise 

constitucional na História da Es-

panha democrática, nem Madrid 

ou Barcelona usaram todas as suas 

munições. Mas nenhum dos lados 

deu também passos decisivos que 

abram caminho a uma solução po-

lítica.  

Tão rapidamente como assumiu 

“o mandato do povo para que a 

Catalunha se converta num Esta-

do independente em forma de re-

pública”, o presidente do governo 

autónomo catalão pediu ao par-

lamento que suspendesse a decla-

ração – decepcionando a ala mais 

dura do bloco independentista, 

mas oferecendo a Rajoy uma últi-

ma oportunidade de diálogo.

Na resposta, anunciada nesta quar-

ta-feira após uma reunião do Con-

selho de Ministros, o presidente 

do Governo espanhol anunciou 

ter enviado um requerimento à 

Generalitat para que Puigdemont 

“clarifique se declarou ou não a in-

dependência”. “A resposta do pre-

sidente da Generalitat irá definir as 

decisões que o Governo adoptará 

nos próximos dias. Se Puigdemont 

regressar à legalidade irá pôr-se fim 

a esta época de incerteza e regres-

sará a tranquilidade”, acrescentou, 

afirmando que, da sua parte, actu-

ará com “prudência e responsabili-

dade”.

Mais do que um gesto de desanu-

viamento, o envio do requerimento 

a Barcelona é uma condição prévia 

exigida pelo próprio artigo 155º da 

Constituição espanhola. Isto levou 

a imprensa madrilena a noticiar 

que, na prática, o Governo pôs já 

em marcha a aplicação desta nor-

ma – que não suspende as institui-

ções autónomas mas dá ao Estado 

central poderes para intervir direc-

tamente na Catalunha e adoptar as 

“medidas necessárias” para repor a 

lei, incluindo a convocação de elei-

Catalunha

Rajoy devolve a bola a Puigdemont

ções regionais.

Contudo, o requerimento – que a 

Generalitat confirmou ter recebido 

na tarde desta quarta-feira – dá a 

Puigdemont cinco dias para res-

ponder a Madrid (ou seja até à pró-

xima segunda-feira) e mais outros 

três para rectificar a sua posição, 

adiando para a próxima quinta-

-feira, dia 19, a reacção oficial de 

Madrid.

Diálogo mas limitado
“Às graves consequências a que 

já assistimos vão seguir-se outras 

ainda piores se não se regressar o 

quanto antes à legalidade”, avisou 

Mariano Rajoy, horas mais tarde, 

na sua primeira intervenção no 

Congresso desde o referendo cata-

lão, uma consulta, insistiu, “ilegal e 

fraudulenta”. “Não existe um único 

país no mundo que tenha levado 

minimamente a sério” a votação de 

1 de Outubro, disse o líder do Par-

tido Popular, para quem “os únicos 

responsáveis” pelas lamentáveis ce-

nas de violência “são os que insisti-

ram na realização da consulta”.

O governo autónomo catalão não 

respondeu de imediato ao repto 

– Marta Rovira, secretária-geral 

da Esquerda Republicana da Ca-

talunha e porta-voz da coligação 

Juntos pelo Sim, lamentou apenas 

que Rajoy tenha optado por não 

responder à proposta de diálogo, 

optando pelas ameaças.

E numa entrevista à CNN, Puig-

demont assegurou que, com a sus-

pensão da declaração de indepen-

dência, quis sobretudo contribuir 

para desanuviar a situação. Barce-

lona, acrescentou, está disponível 

para “um diálogo sem condições”, 

mas Madrid “tem de reconhecer a 

realidade” e assumir “que a relação 

entre a Catalunha e Espanha não 

está a funcionar” e que “há uma 

maioria do povo catalão que quer 

que a Catalunha se converta num 

Estado independente”.

Rajoy não podia estar mais em de-

sacordo. Disse que “não há media-

ção possível entre a lei democrática 

e a desobediência ou ilegalidade”, 

insistiu que a independência não 

tem nem nunca teve o apoio da 

maioria dos catalães e assegurou 

que a unidade de “Espanha não se 

vai desfazer enquanto assim não o 

decidirem os seus cidadãos”.
“Pode dialogar-se numa situação 
como esta? Sim, sem dúvida”, mas 
apenas nos limites previstos pela 
lei, afirmou o presidente do Go-
verno espanhol, adiantando que, 
no caso de Puigdemont recuar, 
aceitará discutir com ele “os servi-
ços públicos, o financiamento e o 
aperfeiçoamento da autonomia.
Pela manhã, o líder do PSOE 
anunciara já que, em troca do apoio 
dos socialistas à activação do artigo 
155º, Rajoy aceitara discutir a re-
visão da Constituição já no próxi-
mo ano – uma reivindicação antiga 
dos socialistas que querem discutir 
o modelo actual das autonomias. 
Rajoy admitiu que a Constituição 
“não é uma lei perpétua nem tem 
pretensão a sê-lo”, mas afirma que 
não aceitará que, sob a capa do diá-
logo, “se queira avançar pela via da 
ilegalidade, das emaças, dos factos 
consumados”.
Menos de 24 horas depois de 
Puigdemont lhe ter passado a bola, 
o líder conservador devolveu-a ao 
presidente da Generalitat, que tem 
agora de decidir qual dos ultima-
tos acata: ou o de Rajoy, ou o da 
CUP, a formação anti-sistema que 
lhe garante a maioria no parlamen-
to de Barcelona e lhe deu um mês 
para tornar efectiva a declaração de 
independência. “Se ele optar pela 
ambiguidade, o movimento inde-
pendentista irá fragmentar-se; se 
insistir em defender a independên-
cia Rajoy aplicará o artigo 155º”, 
disse à Reuters António Barroso, 
da firma de consultadoria Teneo 
Intelligence. Qualquer das opções, 
diz o analista, pode servir os objec-
tivos de Madrid. 

(Publico.pt)

 Rajoy acordou com o PSOE discutir a revisão da Constituição e aceita discutir melhorias à autonomia 
catalã Sergio Perez/REUTERS

O 
discurso que Donald 
Trump fez nas Na-
ções Unidas ainda 
não está esquecido 

em Pyongyang. O ministro 

dos Negócios Estrangeiros da 

Coreia do Norte, citado pela 

agência de notícias russa, diz 

que Trump “acendeu o pavio 

da guerra” contra o regime. 

No discurso nas Nações Uni-

das, em meados de Setembro, 

Donald Trump, presidente 

dos Estados Unidos, ameaçou 

“destruir” a Coreia do Norte. 

O regime de Kim Jong-un já 

tinha respondido a esta amea-

ça. E hoje voltou a fazê-lo.

“Com o discurso insano e 

bélico nas Nações Unidos, 

Trump, pode dizer-se, acen-

deu o pavio da guerra contra 

nós”, disse o ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros, Ri Yong 

Coreia do Norte

Trump “acendeu o pavio da guerra” contra nós

Ho, citado pela agência de notícias 

russa, a TASS. “Temos de resolver 

a pontuação final, apenas com uma 

chuva de fogo, não palavras”, acres-

centou. 

Estas palavras surgem também 

depois de nesta terça-feira o presi-

dente norte-americano ter debati-

do opções para a situação na Coreia 

do Norte com chefes militares. O 

presidente norte-americano dis-

cutiu com as suas chefias militares 

as possíveis opções ao alcance dos 

Estados Unidos para prevenir ou 

responder a eventuais agressões 

com armas nucleares por parte da 

Coreia do Norte.

A reunião, cujo teor foi divulgado 

num comunicado da Casa Bran-

ca, ocorreu no mesmo dia em que, 

segundo a agência noticio-

sa sul-coreana Yonhap, dois 

bombardeiros supersónicos 

norte-americanos (B-1B) so-

brevoaram a península corea-

na, numa aparente demonstra-

ção de força.

Fontes militares norte-ame-

ricanas especificam tratar-se 

de exercícios conjuntos com 

o Japão e a Coreia do Sul, le-

vados a cabo junto ao Mar do 

Japão. Foi a primeira vez que o 

comando de B-1B do Pacífico 

participou em treinos conjun-

tos durante a noite, referiram 

as mesmas fontes.

Na Casa Branca, o presidente 

norte-americano recebeu in-

formações do seu secretário da 

Defesa, James Mattis e pelo 

chefe do Estado-Maior, Jose-

ph Dunford, num encontro em 

que participaram membros da 

sua equipa de segurança, avan-

ça a Reuters
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Cartoon
EDITORIAL

É 
impossível abordar os acon-

tecimentos, as razões, a his-

tória e tudo o que envolve o 

conflito entre a Espanha e 

a Catalunha em apenas um artigo. 

Estas linhas são uma simples re-

flexão após um dia concreto e não 

qualquer da história actual do povo 

Espanhol, Catalão e Europeu. 

Ouvindo Catalunha Rádio na noite 

da terça-feira, dia 10 de Outubro, 

naquela noite de ventania violenta 

na Cidade de Maputo, senti que o 

conflito é muito maior do que me 

parecia, sendo duma magnitude 

nunca vivida em muitos anos entre 

o Estado Espanhol e a Catalunha. 

A resposta do governo da Espanha 

à última sessão parlamentar catalã 

era simples e contundente. Não há 

porta nenhuma ao diálogo “o Go-

verno da Espanha não pode acei-

tar validar a lei catalã do Referen-

do por esta ter sido suspensa pelo 

Tribunal Constitucional”. Soraya 

de Santamaria, Vice-Presidente do 

governo espanhol, acrestentava que 

“o Presidente da Catalunha, Carles 

Puigdemont, tem levado ao povo 

catalão à maior incerteza”. Mais 

uma vez, o governo central mostra-

va-se implacável e fechado, com a 

Constituição e a legalidade como 

único argumento e arma em todo 

este longo e complexo processo.

Essas palavras foram articuladas 

minutos após a conclusão da Ses-

são do Parlamento da Catalunha, 

onde cada um dos chefes das ban-

cadas parlamentares teve direito a 

Espanha e Catalunha cada dia mais longe 
duma solução ao conflito político e territorial
Por Alvaro Garcia*

uma intervenção. A primeira, do 

Presidente, Carles Puigdemont, 

quem falou não só para as dezenas 

de deputados mas para o mundo 

inteiro. Milhares de pessoas tinham 

se concentrado nas ruas, nas praças, 

em qualquer sítio, ao redor de gran-

des telas instaladas por todo o ter-

ritório catalão. O povo ia assistir a 

sessão do Parlamento duma forma 

nunca antes vivida, fora quando o 

Barcelona joga a final da Liga dos 

Campeões (todo o processo social e 

político leva associadas implicações 

positivas, como o facto que a popu-

lação junte-se para assistir, falar, se 

concentrar em assuntos políticos e 

não desportivos ou festivos).

O povo que luta pela indepen-

dência esperava a aplicação da Lei 

DUI (Declaração Unilateral de 

Independência), aprovada (e inva-

lidada pelo Constitucional) poucas 

semanas atrás pelo governo catalão. 

Cá há um dado fundamental em 

todo este processo. O Parlamento 

Catalão é formado por um número 

maioritário de deputados em prol 

da independência que tem capaci-

dade política para tomar decisões. 

E o que é que aconteceu hoje, ter-

ça-feira 10 de Outubro?

Cada um poderá explicar segundo 

o seu parecer, mas de forma resu-

mida, Carles Puigdemont abriu-se 

ao diálogo com o Estado Espanhol. 

Porém, esta pode ser uma análi-

se simplista. Alguns interpretam 

as palavras de Puigdemont como 

uma declaração de independên-

cia adiada, uma vez que se baseou 

nos resultados dumas eleições cujo 

resultado, embora a sua inconstitu-

cionalidade e da repressão violenta 

das forças do Estado espanhol que 

têm muito a ver com que a partici-

pação ficasse ao redor do 40%, foi 

claramente favorável à proclama-

ção da República de Catalunha. O 

resto das bancadas posicionou-se 

como era previsível, fora do maior 

sócio do Presidente, muito mais 

radical em quase todos os aspectos, 

que se sentiu desenganado e decep-

cionado. E este pode ser um mo-

vimento de peso para os próximos 

dias, segundo como evoluir. Em 

momentos de extrema gravidade, 

a divisão leva à vulnerabilidade e 

probabilidade de perder a batalha 

aumenta.

Seja como for, hoje, o Governo da 

Espanha desconsiderou mais uma 

vez, e insisto em dizer, mais uma 

vez, em estabelecer diálogo, em 

aceitar mediação. Pode se enten-

der que aceitar esse diálogo signi-

fica aceitar os métodos usados pelo 

bando catalão, declarados ilegíti-

mos pelo Estado espanhol. 

É difícil prever o que irá acontecer 

amanhã. Incerteza é seguramente 

uma das palavras que mais unem, 

hoje, aos espanhois, os catalãos e 

tantos outros ao redor duma rea-

lidade inimaginável poucos anos 

atrás. 

*Colaborador Rádio Comunitária de 
Maxaquene e cidadão originário da 
Catalunha

No dia em que era suposto comemorarmos mais um ani-

versário da precária paz em que vivemos desde 1992, 

também conseguimos provar que não basta um docu-

mento escrito e assinado para que prevaleça entre nós a 

harmonia, e que ainda somos uma sociedade carregada de uma 

violência crua e cruel.

Num acto macabro e de tamanha cobardia, três tiros instantâ-

neos punham fim à vida de uma pessoa que sempre lutou por 

fazer o melhor para o progresso do seu povo, alguém que tinha 

na cidade de Nampula o seu projecto perfeito de serviço públi-

co. Resta saber quem fica a ganhar com a morte de Mahamudo 

Amurane, e quais são os ganhos obtidos pela sua trágica morte.

A morte de Amurane é passível de suscitar uma corrente de es-

peculações. A mais óbvia destas especulações estará relacionada 

com o mal estar que havia se instalado entre ele e a liderança 

do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), partido 

pelo qual foi eleito para a presidência do município de Nam-

pula.

Outros tentarão ainda estabelecer uma relação com a Frelimo e 

o seu governo, os mesmos suspeitos, sempre que este tipo de tris-

tes episódios ocorrem no nosso meio. E não se coibirão de nos 

fazer lembrar das palavras do Secretário Geral da Associação 

dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), 

Fernando Faustino, quando durante o último congresso deste 

partido disse que a sua agremiação não apanhava sono enquan-

to houver ainda municípios controlados pela oposição. 

Haverá ainda uma terceira hipótese a ser aventada. As atribui-

ções de um edil envolvem a tomada de uma série de decisões 

cruciais sobre uma variada gama de assuntos, em alguns casos 

lesando certos interesses, geralmente de natureza económica. 

Não será de excluir a possibilidade de indivíduos desencanta-

dos e prejudicados por algumas dessas decisões procurarem se 

vingar.

Seja qual tiver sido a motivação, o que se revela é que somos 

uma sociedade extremamente violenta, incapaz de dirimir as 

suas pequenas querelas através do diálogo, da negociação ou 

mesmo dos tribunais.

O que é ainda mais preocupante é o nível de tolerância que 

a sociedade demonstra face a estes actos de violência gratuíta. 

Manifestamos imediatamente a nossa indignação perante estes 

actos macabros, o que deve ser normal quando se trata da perda 

de uma vida humana, mas passado o choque, voltamos à norma-

lidade, até que a próxima vítima caia perante as balas assassinas. 

A impunidade com que criminosos actuam em Moçambique, 

assim como a incapacidade do Estado de impor a sua autori-

dade deixam os cidadãos com um sentimento de completa vul-

nerabilidade e sem qualquer protecção. É uma vulnerabilidade 

que se manifesta no facto de que de todos os casos de homicídio 

registados no nosso país, raramente os autores foram encontra-

dos. Os serviços de investigação criminal continuam a trabalhar, 

mas ao dobrar da primeira esquina perdem-se as pistas, e os 

casos morrem de morte natural. 

Se o presidente do município da terceira maior cidade do país 

não pode ter a sua protecção garantida, imagine-se como se 

deve sentir o cidadão normal. Eis a razão da nossa resignação 

colectiva. 

O que sugere a seguinte questão: se o Estado é incapaz de pro-

teger os seus cidadãos da acção dos criminosos, quem o fará? 

Ou ainda, qual é o seu papel? Não há prémios para quem souber 

da resposta. 

Uma sociedade violenta, 
e um Estado ausente
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Nasci 17 meses depois de o 

meu pai ter saído em li-

berdade da penitenciária 

da Cabeça do Velho, onde 

tinha cumprido uma pena de um 

ano e meio graças a um pecadi-

lho de juventude. Coisa de pouca 

monta, que, contudo, foi agravada 

pelo facto de a infracção ter sido 

cometida na qualidade de inspec-

tor do comércio, cargo que exercia 

na direcção provincial de Manica.

Na altura da sua saída, e entre a 

revolta e o arrependimento, o meu 

pai aceitou uma oferta de empre-

go que – embora estivesse abaixo 

dos seus projectos pessoais de vida 

– lhe permitia reencaminhar a sua 

vida. De certo modo, o que se pas-

sou daí em diante foi um processo, 

talvez inconsciente, de sublimação 

Contador de estrelas
de tudo o que se tinha passado re-

centemente consigo. Esse processo 

manifestava-se fundamentalmente 

na forma obstinada com que se en-

tregava ao trabalho, e, quando eu 

nasci, no carinho, no desvelo e na 

máxima atenção que pôs na minha 

educação.

Impulsivo e tempestuoso nalgu-

mas ocasiões, tinha, porém, rasgos 

de generosidade, de amor e de aju-

da ao próximo que surpreendiam 

primeiro pela espontaneidade com 

que se manifestavam, segundo pela 

sua profundidade – mas também 

pela forma repentina como se dis-

sipavam.

Fui moldado nesta matriz e saí, 

desculpem o termo, uma cópia se 

não perfeita, pelo menos muito 

próxima da perfeição. Isso, entre 

outras coisas, impossibilitou-me 

de querer seguir a carreira como 

desportista no futebol, porque in-

corria constantemente em infrac-

ções, embora cometidas de modo 

involuntário e sem vontade de 

magoar.

A minha forma de libertar as mi-

nhas energias e encaminhá-las 

para outros pontos foi empregar-

-me como operador de motosser-

ra numa empresa madeireira nas 

matas de Rutanda, no distrito de 

Sussundenga. Resolvi assim dois 

problemas: um, a evasão das mi-

nhas energias excedentárias, outro, 

conseguir emprego para ajudar no 

sustento familiar, uma vez que, 

para além de mim, os meus pais 

fizeram mais dois filhos.

Chamo-me Edgar Zeinite Cam-

pira. Os tempos passados naque-

la serração em Rutanda eram de 

trabalho duro. Não obstante, per-

tencia a uma equipa coesa e unida 

pelo sofrimento e pela necessidade 

de sobrevivência, pois as condições 

de trabalho não eram as mais fa-

voráveis, nem sequer o salário. Em 

todo o caso, ultrapassávamos isso 

criando entre nós uma equipa que 

se auto-socorria.

Contudo, as nossas discussões às 

vezes azedavam, e uma vez excedi-

-me com um dos meus colegas, 

que fez insinuações a propósito do 

meu passado – ou, mais particu-

larmente, do passado do meu pai, 

visto que lhes tinha contado da 

prisão dele na Cabeça do Velho. 

Excitei-me em demasia, porque 

nunca tolerei que afrontassem a 

memória do meu pai, e sem pensar 

muito bem no que estava a fazer 

vi-me, de repente, com um martelo 

ligeiro na mão e uma cabeça en-

sanguentada na minha frente.

Tive como atenuante o facto de 

ter agido em defesa da memória 

do meu pai. Entretanto, perdi o 

emprego e passei 6 meses a re-

editar a experiência do meu pai 

na Cabeça do Velho. Quando saí, 

desiludido, mas convencido de 

ter aprendido algo de importante 

para mim, peguei na minha trouxa 

e, aproveitando o conselho de um 

amigo, dirigi-me a Machaze, onde 

me empreguei como guardador de 

cabras na farma de um casal de 

zimbabueanos que ali se instalou 

para criar gado e praticar agricul-

tura em moldes industriais.

Ganhei uma paz e serenidade de 

espírito extraordinários, porque 

passava o tempo a passear as mi-

nhas cabras pelos campos, atra-

vessando riachos e observando 

a natureza. Não tocava flauta de 

bambu, como soube que tocavam 

os pastores antigos ou modernos, 

mas assobiava com frequência e 

dava-me tempo para apreciar tudo 

o que a natureza tinha de belo para 

me dar a apreciar.

O meu grande prazer e felicidade,  

porém, era quando a noite con-

seguia juntar na minha cabana, à 

volta de uma fogueira, os filhos dos 

outros trabalhadores da farma, mo-

çambicanos ou não, a quem conta-

va histórias onde os heróis eram 

invariavelmente o amor, o perdão, 

a fraternidade, a ajuda ao próximo 

e a felicidade que é saber apreciar 

as águas cantantes de um riacho, as 

quedas de água de uma catarata, a 

erva verde, as vacas pachorrentas a 

pastar, tudo o que de bom o nosso 

carácter como homens nos pode 

oferecer para usufruir.

E passava longas horas à noite, 

sozinho, sentado de costas de en-

contro a uma árvore qualquer, a 

contemplar as estrelas. Ganhei 

facilmente a alcunha de “O louco 

que quer saber quantas estrelas 

existem no céu”. Isso consolava-

-me, porque não era dito em tom 

de mofa; pelo contrário, olhavam 

para mim e diziam isso com um 

misto de respeito e terror, aquele 

terror que nos infundem as coisas 

que desconhecemos e das quais 

nunca sabemos o que é que pode 

advir.

No fundo percebia que eles esta-

vam à espera que, de mim, a qual-

quer momento, emanasse algo de 

inaudito que lhes poderia ser pro-

fundamente prejudicial ou benéfi-

co. E mantinham-se na expectati-

va. Eu não lhes desfazia esse sonho 

ou pesadelo. Assim me sentia con-

fortável e protegido.

Salazar, o ditador português, 

afirmava que, em política, 

“o que parece é”. E o que 

parece é que ao segundo 

dia da sua presidência João Lou-

renço acaba de ser profundamente 

humilhado por Isabel dos Santos 

e seu pai, tendo-lhe sido retirada 

toda a autoridade sobre a Sonan-

gol.

No dia 28 de Setembro de 2017, os 

meios de comunicação anunciaram 

com estrépito uma remodelação 

profunda do Conselho de Admi-

nistração da Sonangol – como se 

sabe, a principal empresa do país e 

fonte maior de receitas nacionais.

Esta remodelação parecia ser uma 

das primeiras medidas de João 

Lourenço, o que tinha lógica, uma 

vez que a Sonangol é a responsá-

vel primeira por financiar o Estado 

angolano, a que o general recém-

-empossado irá presidir. E, se assim 

fosse, parecia que a política de João 

Lourenço face à Sonangol consis-

tiria em reforçar o poder de Isabel 

dos Santos, dado que as nomeações 

intentadas eram de pessoas fiéis ou 

do círculo de poder da “princesa”.

Eis que uma leitura atenta dos de-

cretos presidenciais que exoneram 

e nomeiam os membros do novo 

Conselho de Administração (sen-

do o último dos quais o Decreto 

Presidencial n.º 220/17, de 26 de 

Setembro) mostram uma singu-

laridade: os decretos publicados a 

26 de Setembro – ou seja, já no dia 

da tomada de posse de Lourenço 

– foram assinados pelo presidente-

-pai José Eduardo dos Santos a 21 

de Setembro. Por consequência, 

Lourenço não definiu inteiramen-

te a nova gestão para a Sonangol, 

Sonangol: A Primeira 
Humilhação de Lourenço

nem foi ele quem caucionou Isabel 

dos Santos. Quem o fez foi, como 

sempre, José Eduardo dos Santos, 

cuidando até ao fim dos interesses 

da filha e reforçando o seu poder 

na Sonangol.

A título de exemplo do reforço dos 

poderes de Isabel, o artigo 2.º do 

decreto acima mencionado conce-

de-lhe o poder de definir os pelou-

ros dos membros do Conselho de 

Administração da empresa, tarefa 

que anteriormente era realizada 

pelo presidente da República.

Dias antes da sua saída, Eduardo 

dos Santos não só reforça o poder 

da filha, como também nomeia 

mais uma mão-cheia de acólitos 

seus para o Conselho de Admi-

nistração da Sonangol, retirando 

sub-repticiamente poderes a João 

Lourenço e entregando-os a Isabel.

A jogada tem a mestria dos cam-

peões de xadrez: Isabel anuncia 

uma remodelação reforçando os 

seus poderes, parecendo avalizada 

por Lourenço. Isabel passa a dis-

por da competência para organi-

zar o Conselho de Administração 

como bem entender, sem precisar 

da autorização do presidente. E 

João Lourenço tem de calar, por-

que a alternativa é desautorizar de 

imediato o ex-presidente e revogar 

o Decreto n.º 220/17. Embora, 

do ponto de vista jurídico, o possa 

fazer, politicamente isso significa-

ria entrar em choque com o seu 

superior hierárquico no partido. 

José Eduardo dos Santos ainda é 

presidente do MPLA. Enquanto 

vice-presidente do MPLA, Lou-

renço é o número dois, e por isso 

um presidente da República subor-

dinado ao ditador que agora deci-

diu recolher-se para os bastidores. 

Lourenço tem de engolir e aceitar 

o reforço do poder de Isabel na So-

nangol, fingindo que não foi pro-

fundamente humilhado.

É esta a questão de fundo na re-

estruturação da Sonangol, e não 

a nomeação de mais portugueses, 

que tem servido de fumaça para es-

conder o golpe palaciano bem en-

gendrado. Quanto aos portugueses, 

a sua nomeação é errada, porque 

eles se comportam como merce-

nários: vêm ganhar o seu dinheiro 

e combatem por ele. O problema 

não é serem portugueses, é serem 

mercenários. Se alguém lhes pagar 

mais, mudam de alianças. Sendo 

portugueses, norte-americanos ou 

da Cochinchina, os mercenários 

vendem-se sempre e, no final da 

história, não ganham guerras. A 

contratação de portugueses só faria 

sentido se eles viessem com a mis-

são específica de transmitirem do 

seu know-how às várias gerações 

de angolanos que necessitam de 

formação. Os portugueses, e outros, 

deviam ser usados como formado-

res, transmissores de conhecimen-

tos, construtores de uma cidadania 

e cultura angolana própria.

Mas não nos enganemos. A ques-

tão fulcral na movimentação que 

ocorreu na Sonangol não foi a sua 

entrega à gestão portuguesa – como 

tem acontecido na generalidade 

das empresas privadas de Isabel 

dos Santos. Tratou-se do primeiro 

confronto entre Isabel dos Santos e 

João Lourenço. Para João Louren-

ço, a derrota foi mais humilhante 

do que o Benfica-Basileia por 0 a 5.

*makaangola.org

O 
Sr. Josué Valdigalane, 

técnico da empresa 

“Defesa dos Batrá-

quios”, disse o seguinte 

em conferência de imprensa: “Já 

morreram dois sapos na Lagoa 

Biligo e é natural que mais al-

guns venham a morrer dada a 

lógica das coisas.”

Prisioneiros da memória, reféns 

dos acontecimentos do passado, 

acreditamos - por hábito, diria 

David Hume - que a repeti-

ção ocorrerá. Assim, se algo de 

Generalização 
retroactiva abusiva

importante aconteceu nos mo-
mentos A e B do passado, não 
surpreende que venha a suceder 
no momento C ou  que venha 
a suceder nos momentos D, E, 
etc. 
Então, se já morreram dois sa-
pos na Lagoa Biligo, por que 
duvidar de que mais uns tan-
tos estão em risco de morrer? 
E quem diz mais sete diz mais 
20 ou 30, não é? Quanto mais 
forte for a intranquilidade, mais 
forte é a generalização retroac-

tiva abusiva.
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

A 
morte do edil de Nampula, 

Mahamudo Amurane, é, não 

só, um forte revés à nossa 

jovem democracia, feita um 

pouco à nossa maneira, como, tam-

bém, mais um desafio à nossa capa-

cidade de investigação e de respon-

sabilização criminal. Se, por um lado, 

pretendemos assumir uma democracia 

em que o indivíduo tem o direito de 

exercer as suas liberdades individuais, 

desde a liberdade de opinião, de pen-

samento até, por exemplo, à liberdade 

de eleger e ser eleito, por outro, não 

conseguimos deixar de lado a nossa 

arrogância, o nosso espírito de into-

lerância com relação às ideias contrá-

rias, não procuramos fazer o mínimo 

de esforço para abandonar a ideia de 

que “tudo podemos” e que outros não, 

de que tudo vale quando pretendemos 

alcançar um objectivo político nem 

Três tiros contra a democracia
que para tal seja necessária a eliminação 

física de um ou outro adversário/inimigo. 

Diante de tais “eliminações” beliscamos 

rudemente a nossa autoestima quando 

não percebemos que as vias usadas no 

alcance dos nossos objectivos, a todo o 

custo, mancham a imagem do país; man-

damos para o eleitorado e para o mundo 

uma mensagem cansativa sobre o tipo e 

qualidade da nossa democracia e o carác-

ter de justiça existente para tais casos. 

O assassinato do edil de Nampula reforça 

a ideia de que só são “abatidos” aqueles que 

estão “para servir”, aqueles que assumem 

uma postura de verticalidade, aqueles que 

com actos e acções conseguem mostrar 

claramente que têm nojo da corrupção, do 

nepotismo, do comodismo… aqueles que 

juram lutar contra a corrupção e que, de 

facto, praticam e materializam essa con-

vicção porque existe no seu interior. Este 

acto macabro vem alongar a lista de casos 

encerrados com um carimbo que diz: “em 

investigação”.

Contra a corrente de corrupção, assumi-

da como cultura, o edil procurou mostrar 

que é possível enfrentá-la, que é possível 

materializar o discurso político, ainda que 

em troca tenha sido vítima de contestação 

ou tenha criado, obviamente, um conjun-

to de contrários ou mesmo inimigos. Ele 

foi morto na sequência do debate timi-

damente público mas fortemente “ocul-

to” sobre se os gestores da “coisa pública” 

estão “para servir” ou “para se servir”. Os 

três tiros que o atingiram elucidaram cla-

ramente, em dois tempos, o ponto em que 

se encontra o referido debate. Os ditos 

gestores estão “para se servir” para ir ao 

encontro do lema que defende a criação 

de uma burguesia nacional orientada para 

a desejada independência económica. 

Quem surge em contramão sofre as con-

sequências produzidas pelas suas próprias 

opções. Mas, todos sabemos que a cor-

rente da corrupção é que, de facto, está 

em contramão. Porém, pelo seu vigor, a 

mesma é que domina o panorama polí-

tico e económico, produzindo uma es-

pécie de estado de normalidade.

Cá entre nós: a nossa jovem democracia 
perdeu um homem irreverente, provocan-
do um duro golpe no debate acima referido 
sobre os gestores da “coisa pública”. Olhan-
do para os benefícios do “prejuízo indu-
zido” - o assassinato – todas as correntes 
apontam para o campo político. Estamos, 
portanto, diante de um assassinato polí-
tico onde se pretende que os benefícios se-
jam momentaneamente políticos, mas, no 
fim, inteiramente virados ao alagamento 
da base financeira deste e daquele grupo, 
gerando a médio prazo o fortalecimento 
político dos mesmos. Até sempre Amurane.

O 
19.º Congresso do Partido Co-

munista Chinês está à porta e vai 

consagrar Xi Jinping e a sua es-

tratégia para as próximas décadas. 

Um projecto de longo prazo.  

O 19.º Congresso do Partido Comunista 

da China, que se iniciará a 18 de Outubro, 

vai ser o da verdadeira consagração de Xi 

Jinping. Algo que o colocará, na História 

da China moderna, ao lado de Mao Tsé-

-Tung e de Deng Xiaoping. Ou seja, a 

política de Jinping será colocada quase no 

mesmo patamar da criação da República 

Popular da China em 1949 e do lança-

mento das reformas económicas feitas por 

Deng na década de 1970. As palavras de 

Jiang Jianguo, o chefe do Departamento 

de Propaganda do partido, são esclare-

cedoras: “Este congresso não terá a ver 

apenas com os próximos cinco anos, mas 

também com as próximas duas ou três dé-

cadas.” Ou seja: a estratégia para o futuro 

ficará definida nesta reunião magna sob 

os auspícios de Jinping. Em 2012, quan-

do tomou as rédeas do PCC, no seu 18.º 

Congresso, Jinping anunciou as bases do 

“sonho chinês” para o grande rejuvenesci-

mento da nação. Ou seja, a criação de uma 

sociedade moderna em 2021, quando o 

PCC comemora um século de existência, e 

conseguir esse rejuvenescimento em 2049, 

quando a República assinala o seu cente-

nário. Datas simbólicas, mas com muito 

significado, como é típico na China. Ou 

seja: o espaço previsto para se cumprir o 

“sonho chinês” de Jinping é de 32 anos. E 

é isso que vai ser estrategicamente defini-

do nesta reunião do PCC.

O “sonho chinês” de Jinping assenta numa 

estratégia de três fases: reerguer a nação, 

torná-la mais rica e, depois, torná-la mais 

forte. Enriquecer a sociedade e, depois, 

O congresso de Xi Jinping
Por Fernando Sobral*

torná-la poderosa e um sonho perfeito. E 

toda a acção da China nos últimos anos 

tem sido desenvolvida para seguir esse 

caminho: o desenvolvimento económico 

levou à criação de uma mais vasta e rica 

classe média e também criou condições 

para que o poder chinês se espalhasse pelo 

mundo, através do seu peso financeiro. As 

novas rotas da seda têm que ver com esta 

definição de futuro. O reforço militar e a 

crescente presença nos mares do Sul da 

China, onde a redefinição das fronteiras 

marítimas faz parte das prioridades de Pe-

quim, seguem essa lógica. Jinping acredita 

que em meados do século XXI a China 

será um poder indiscutível no mundo, 

quebrando de vez a supremacia americana 

que durante o último século foi determi-

nante no mundo. Num mundo multipolar, 

a China poderá ter então uma palavra a 

dizer, tão ou mais forte do que a de ou-

tras potências. Há um pormenor claro: a 

China continuará a seguir um caminho 

“socialista” autónomo, recusando ser oci-

dentalizada.

 
Médio Oriente: um novo ciclo de 
mudanças? 
Quando se olha para o Médio Oriente 

parecemos defrontar-nos com uma região 

dividida em diferentes e opostos campos: 

sunitas e xiitas, árabes e não árabes, islami-

tas e secularistas. Mas muitas das posições 

parecem ser pouco sólidas com algumas 

mudanças de alianças devido a interesses 

imediatos. A visita na semana passada do 

rei Salman da Arábia Saudita a Moscovo 

faz parte destas mutações que nem sem-

pre são percebíveis à primeira vista. Mas 

ela foi suficiente para o ministro russo 

dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, 

dizer: “Foi um verdadeiro ponto de mu-

dança nas relações entre os dois países.” O 

que é que isto quer dizer? Moscovo tem 

alinhado na região sobretudo ao lado do 

Irão e da Síria, países que a Arábia Saudita 

encara como inimigos. A visita demorou 

dois anos a ser concretizada.

A Rússia acredita que o dinheiro e a po-

sição ideológica e religiosa saudita têm 

desempenhado um papel importante nos 

movimentos “jihadistas”, e isso inclui a 

própria Chechénia, onde Moscovo teve de 

intervir militarmente no passado recente. 

Não deixa de ser curioso relembrar que, em 

1926, a então URSS foi o primeiro país a 

reconhecer o novo estado da Arábia Sau-

dita. Mas depois as relações foram-se es-

friando, especialmente durante o período 

da Guerra Fria, onde Riade era um firme 

apoiante dos EUA. As guerras no Cáuca-

so e em especial na Chechénia, a partir de 

1994, voltaram a pôr ambos os países em 

confronto, tal como a posição face ao Afe-

ganistão. Já em Maio o homem-forte da 

Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, 

tinha visitado Moscovo, abrindo caminho 

para esta visita do rei. O petróleo, e a que-

da dos preços, também impulsiona esta 

nova ligação entre Moscovo e Riade. É 

sobretudo o imprevisível papel dos EUA 

na região sob a administração Trump que 

causa mais nervosismo em Riade. E esta 

visita pode ser apenas um aviso com desti-

no a Washington.

 
Myanmar: mais infra-estruturas
O ministro da Construção de Myanmar, 

U Win Khaing, disse no encontro da Ase-

an que está a decorrer em Singapura que 

o seu país necessita de desenvolver as suas 

infra-estruturas para poder lidar com a 

emigração em massa para as cidades. O 

Governo tem estado a contactar poten-

ciais parceiros como a China e o Japão, 

promovendo Myanmar como um “hub” 

para ligar a Sudoeste Asiático ao Sul da 

Ásia.  A China já investiu cerca de 10 mil 

milhões de dólares num porto de águas 

profundas e numa zona económica es-

pecial no estado de Rakhine, o palco do 

conflito entre os muçulmanos Rohingya e 

os budistas.

 
Arábia Saudita: compra armas aos 
EUA
O Departamento de Estado dos EUA 
aprovou a possível venda do sistema an-
timísseis THAAD à Arábia Saudita, por 
um valor de 15 mil milhões de dólares. 
Segundo os EUA, a venda “apoiará a po-
lítica externa e os objectivos de segurança 
nacional dos EUA ao aumentar a segu-
rança de um país amigo” e não alterará o 
balanço militar na região. Os EUA têm 
sido o maior vendedor de armas a Riade, 
a começar por caças F-15. A Arábia Sau-
dita decidiu nos últimos dias comprar o 
sistema de defesa russo S-400 por vários 
biliões de dólares na sequência da visita do 
rei Salman a Moscovo.
 
Arábia Saudita: condenada pela ONU
A ONU incluiu a coligação militar lide-
rada pela Arábia Saudita na lista negra 
de participantes que são responsáveis por 
atrocidades contra as crianças e referiu 
que durante a sua campanha no Iémen 
foi responsável pela morte de centenas de 
menores. Na lista da ONU também figu-
ram os rebeldes houthis do Iémen e a Al-
-Qaeda na península arábica. O relatório 
diz que as forças da coligação liderada pe-
los sauditas foi responsável pela morte ou 
ferimento de 683 crianças e pelo ataque 
a dezenas de escolas e hospitais em 2016. 
*jornaldenegocios.pt
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Reina um ambiente de cortar 
à faca, envolvendo os cinco 
clubes da cidade de Mapu-
to que participam no cam-

peonato da Divisão de Honra pela 

zona Sul, prova que apura o repre-

sentante desta região ao Moçam-

bola, e a Federação Moçambicana 

de Futebol, FMF. Estes ameaçam 

não disputar a última jornada da 

poule de apuramento, com o argu-

mento de que a verdade desportiva 

está sendo, deliberadamente, pon-

tapeada. Mas de permeio está a 

Associação de Futebol da Cidade 

de Maputo (AFCM) que apoia a 

decisão dos seus filiados.

Compulsando os factos 
A discórdia começa quando a As-

sociação Desportiva de Chókwè, 

um dos representantes da província 

de Gaza, na Divisão de Honra pela 

zona sul, averbou a terceira falta de 

comparência, ao não se fazer deslo-

car a Vilanculo, onde iria defrontar 

o SHM daquela parcela do país. 

A partida estava inserida na 21ª 

jornada e penúltima da competição, 

o que baralhou as contas e deixou 

pendente o regresso do represen-

tante da província de Maputo ao 

Moçambola.

À entrada dessa jornada, o Incoma-

ti precisava de três pontos para as-

segurar a presença na maior e mais 

importante prova do calendário fu-

tebolístico nacional e a desqualifi-

cação da AD de Chókwè  fazia com 

que os seus adversários perdessem 

os pontos somados nos jogos reali-

zados contra si.

Assim, o Incomáti de Xinavane, 

que até então liderava a prova com 

Federação Moçambicana de Futebol e clubes da Divisão de Honra de costas voltadas

A procissão ainda vai no adro!
 Por Paulo Mubalo

48 pontos, iria perder seis, enquan-

to o seu perseguidor directo, o Ma-

tchedje, perderia quatro, passando 

dos actuais 45 para 41 pontos, o 

que relançaria a esperança desta 

equipa para a conquista do título. 

Ademais, o Incomáti tinha ainda a 

vantagem sobre o Matchedje, nos 

confrontos directos.

O SAVANA contactou, na altu-

ra, Eugénio Dálvio, da Comissão 

de Gestão da AD Chókwè, o qual 

afirmou que a sua equipa não se 

deslocou a Vilanculo porque estava 

desfalcada, pois, dos 12 jogadores 

que a constituem, depois da saída 

dos outros oito, sete abandonaram 

o lar, o que impossibilitou a equipa 

de ir competir. 

Revelou, ainda, que comunicou à 

FMF a sua intenção de terminar o 

campeonato, assim como realizar a 

partida diante do SHM de Vilan-

culo, para não ser considerada cul-

pado pelo clima de incerteza que 

havia sido instalado, até porque, a 

direcção do clube nunca se sentiu 

confortável com as informações 

que davam conta da compra dos 

seus atletas para favorecer o Ma-

tchedje.

Este caso, que continua a alimentar 

acesos debates, não é o único a che-

gar às mãos da FMF, esta época. Na 

zona norte, o Desportivo de Mueda 

também sofreu três faltas de com-

parência, uma delas na derradeira 

jornada da prova. 

Assim, devido a esse aspecto, o 

Sporting de Nampula, com 38 

pontos, na primeira posição, ainda 

aguarda o Acórdão que lhe pode 

homologar como campeão. 
Mas…
Numa clara tentativa de afastar o 

espectro de máfia que provavel-

mente teria sido protagonizado pe-

los militares, os mais  interessados, 

diga-se de passagem, pela desqua-

lificação da equipa do Chókwè, a 

FMF decidiu tomar uma medida 

ousada: cortar o mal pela raiz.

E em nome da verdade desportiva 

não considerou a falta de compa-

rência da equipa de Gaza e remar-

cou o jogo para domingo passado, 

tendo em conta alguns elementos 

estranhos. 

É que alguns jogadores da AD 

Chókwè, numa situação que não 

faz lembrar o diabo, foram vistos a 

assistir uma das partidas em que o 

Matchedje era interveniente, facto 

que fez levantar suspeitas de ter 

sido a equipa militar que corrobo-

rou para que tal situação ocorresse.

Mas começa aqui o pingue-pon-

gue: o Matchedje entende que os 

regulamentos da FMF estão a ser 

pontapeados, porque quando uma 

equipa falta a um jogo o procedi-

mento a seguir é a marcação da res-

pectiva falta de comparência.

 Claramente, os militares estão a fa-

zer uso do seu direito à luz do regu-

lamento em vigor, mas a federação, 

fazendo se valer das circunstâncias 

que ditaram a falta de comparência 

da AD Chókwè decidiu remarcar 

o jogo na perspectiva de evitar um 

mal maior, até porque, parafrase-

ando o pensador Dante, entre dois 

males escolhe-se o mal menor.

Mas aqui abre-se um outro debate 

e, certamente, na próxima Assem-

bleia Geral da FMF o regulamento 

deverá ser reavaliado e, quiçá, refor-

mulado para fazer face às exigên-

cias e dinâmicas actuais.

Uma moda que se tornou 
hábito?
Na  verdade, aumentam os casos 

em que os campeões da Divisão de 

Honra são encontrados na Secreta-

ria, o que claramente retira a ver-

dade desportiva, um dos slogans de 

Alberto Simango Júnior,  durante a 

sua campanha para a presidência da 

FMF.

Simango disse, ainda este ano ao 

SAVANA, que a sua direcção seria 

implacável contra actos de corrup-

ção ou que atentem contra a verda-

de desportiva e os resultados come-

çaram a aparecer, mas como seria 

de esperar, não agradam a todos.

Por exemplo, a FMF desqualificou 

a Liga Desportiva de Monapo de-

pois de evidência de corrupção, na 

partida que realizou contra o Spor-

ting de Nampula.

O seu presidente, Abdul Hamid, 

foi citado, pela RM, a dizer que não 

tinha informação sobre o assunto, 

mas que confirmava ter recebido 

um e-mail da FMF. Hamid acha 

injusta a posição da federação da 

retirada da sua equipa da prova, até 

porque os residentes de Monapo é 

que ficarão privados de ver futebol.  

Mas importa realçar que o regresso 

do Incomáti ao Moçambola está 

quase que  confirmado, depois da 

derrota, no último fim-de-semana,  

da AD Chókwè por 8-2, diante do 

SHM. Tratou-se de uma partida 

anedótica, pois, a equipa visitante 

alinhou com apenas nove jogado-

res, depois que se constatou que 

dois deles portavam cartões de seus 

colegas. 

Nesta derradeira jornada, o Inco-

mati desloca-se à capital do país 

para defrontar as Águias Especiais, 

enquanto o Matchedje vai a Mo-

amba para jogar com o Ntumbu-

luko. De referir que os cinco clubes 

da capital que ameaçam não jogar 

nesta últma jornada são: o Despor-

tivo, Matchedje, Vulcano, Estrela 

Vermelha e Águias Especiais.

A Divisão de Honra está em polvorosa pelos piores motivos

Mateus Viageiro 
pratica  xadrez ao 
mais alto nível há 
cerca de 20 anos, 

e hoje ostenta o tão ambicio-

nado nível de mestre interna-

cional. 

“Sou mestre há mais de 20 

anos, porque consegui resul-

tados de alto nível, ou seja, 

acima de dois terços dos pon-

tos nas Olímpiadas de Turim, 

Itália, em 2006.

Conta que foi o primeiro 

mestre ao que seguiu o Mi-

guel Macone, mas que, infe-

lizmente, perdeu a vida, sendo 

que, actualmente, o país conta 

com uma mestre internacio-

nal e oito candidatos a mes-

tres. 

As revelações de Mateus Viageiro, mestre internacional de xadrez e um dos melhores de África

“A meta é estar entre os melhores do mundo”
Por Paulo Mubalo

Sabe-se que Mateus Viageiro é 

campeão nacional e um dos melho-

res jogadores de África. “Tenho vin-

do a provar isto internacionalmente 

a partir de resultados conseguidos, 

venci o open de Suazilândia, em 

Maio, fiquei em segundo lugar no 

open da África do Sul, realizado em 

Junho, fiquei ainda em quarto lugar 

no open da África do Sul, realizado 

em Abril, e isto significa que te-

nho conseguido alcançar lugares de 

pódio nas competições onde tomo 

parte”, frisou.

Ajuntou que, fruto destas qualida-

des, tem recebido convites interna-

cionais, nos quais os organizadores 

arcam com todas as despesas lo-

gísticas, o “que significa um reco-

nhecimento do trabalho que tenho 

vindo a realizar”.

Mas Viageiro tem um sonho. “A 

minha meta é conquistar o mun-

do, mas há que começar por algum 

lado. Eu comecei nos torneios e 

campeonatos africanos e, presen-

temente, estou a preparar-me para  

grandes competições do próximo 

ano”.

Anotou que vai participar em tor-

neios seguidos em Portugal, Espa-

nha e Islândia, para além do cam-

peonato do mundo por equipas. 

Diz estar a preparar-me para essas 

competições na perspectiva de dar  

salto para outros patamares.

Aliás, o seu sonho vem desde que 

começou a praticar a modalidade 

e sempre passou por estar entre os 

melhores jogadores do mundo.

“Sei o que devo fazer para atingir os 

objectivos que esbocei, vou treinar 

muito, até porque o segredo para o 

sucesso é sempre trabalho”. 

E acrescenta: “Se queremos dar 

domínio de uma arte temos de dar 

tempo ao tempo, precisamos de 

muita dedicação, perseverança e 

disciplina”.

Noutro desenvolvimento, afirmou  

que, geralmente, os grandes joga-

dores têm um treinador e um gru-

po de trabalho muito grande, mas 

agora com o desenvolvimento da 

tecnologia, facilmente consegue-se 

o material em tempo real dos me-

lhores jogadores do mundo. “Nós 

também podemos ter acesso, ime-

diato a esse material, o que reduz os 

custos financeiros”.

A uma pergunta do SAVANA, 

Viageiro explicou que não faz par-

te da sua maneira de ser forçar a 

quem quer que seja “para me valo-

rizar, pois esta aparece no momen-

to certo. “Eu julgo que tenho sido 

valorizado, prova disso é que 

tenho recebido muitos convi-

tes internacionais. Há pessoas 

que querem treinar ou mesmo 

jogar comigo o que não deixa 

de ser encorajador ”.

Viageiro diz ainda que o xa-

drez moçambicano está num 

bom nível, daí os bons resulta-

dos que o país tem conseguido 

internacionalmente. 

“Há um reconhecimento e  

fruto disso, Moçambique or-

ganizou os campeonatos afri-

canos no escalão de Sub-16 e 

isso é fruto do trabalho que 

tem sido desenvolvido pela 

Federação Moçambicana de 

Xadrez e creio que, com este 

ritmo, poderemos colocar o 

país no mapa do xadrez inter-

nacional” .
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Realiza-se no dia 28 de 
Outubro corrente, das 
9:00 às 20:00 horas, a 
primeira edição do Fes-

tival Imigrante, Cultural e Arte 

(FICA), no jardim do Institu-

to Nacional de Meteorologia 

(INAM). 

Segundo refere Eugénio Santana, 

“nas últimas décadas temos nota-

do, por um lado, a emergência de 

festivais artístico-culturais e, por 

outro, a proliferação de escolas 

e centros culturais estrangeiros, 

para além de centros e escolas de 

cariz nacional. Paradoxalmente, 

esta conjuntura tem a particu-

laridade de polarizar as relações 

interétnicas  e culturais, pois não 

interagem entre si. Num extremo, 

dá enfoque à cultura nacional, 

noutro, a estrangeira, não há um 

evento que congregue as práticas 

culturais das comunidades mi-

grantes na sua interacção com a 

acolhedora, o que em parte con-

tribui para o fraco conhecimento 

e amizade entre os povos e dentro 

dos mesmos”, explica Eugénio 

Santana.

Respondendo a estes desafios, 

nasce o FICA, dentro do campo  

Festival exalta integração cultural de migrantes

da cidadania cultural e democra-

cia educacional, que numa lógica 

debaixo para cima propõem aos 

beneficiários um espaço de aco-

lhimento e integração através 

de práticas culturais, artísticas e 

cívicas, onde as palavras, Gestos 

Corpo, Cheiro, Sabores, Identi-

dades se cruzam com a Cidada-

nia. “Entendemos que este even-

to dos migrantes pode contribuir 

para melhorar o sentido de cida-

dania. A I Edição do FICA, ao 

congregar-se, é primeiro passo 

para levantamento de inquéritos 

onde se pode saber o que os mu-

nícipes oriúndos doutros países 

podem oferecer a Maputo Cida-

de Criativa”, frisa.

Na vertente das artes visuais e 

gastronomia, o evento conta-

rá com a participação de Mo-

çambique, Brasil, Noruega, São 

Tome, Quénia, Itália e Espanha. 

Na música, terá artistas nacio-

nais, de Portugal, Haiti, China, 

França, Inglaterra, Itália, Cabo 

Verde, São Tome e Camarões. 

Estão agendados debates sobre 

cidadania e associativismo, clí-

nicas jurídicas com advogados e 

mesas redondas. “É preciso criar 

eventos onde participam todos os 

integrantes da nossa sociedade. 

Então, foi uma das formas que 

encontramos para fortalecimento 

cultural no meio onde vivemos. 

Dificilmente ouvimos progra-

mas que integram os migrantes, 

principalmente culturais. Por isso 

abraçamos este projecto com vista 

a participar activamente na nossa 

sociedade. Como jovens, sou da 

opinião de que nós temos de fa-

zer as coisas acontecerem aqui no 

nosso país. Afinal de contas o país 

é nosso”, exorta.A participação de 

todos neste evento dos migrantes 

pode contribuir para melhorar 

sentido de cidadania. “Acredito 

que com este evento, contando 

com a participação de todos nós, 

podemos mudar a ideia que mui-

tos têm em torno da questão do 

migrante. Futuramente estamos 

a pensar em contactar os servi-

ços de migração para fazerem 

palestras sobre o seu trabalho. 

Tudo isso para ajudar qualquer 

indivíduo que se encontre nesta 

situação de migrante, necessitado 

de um auxílio institucional saiba 

como proceder. Para isso é preciso 

que exista disponibilidade de in-

formação”, explica.

Ainda sobre o evento, Eugénio 

Santana considera que em cada 

edição vai se integrar ainda mais 

aspectos que fortaleçam em ter-

mos de disponibilidade de in-

formação. “O estar a realizar o 

evento no jardim do Instituto 

Nacional de Meteorologia é uma 

hipótese para incluir a instituição 

na disseminação de informações 

sobre o trabalho que realizam. 

Sabemos que é uma informação 

prioritária nos dias de hoje. Ac-

tualmente temos de saber como 

proceder numa situação de mau 

tempo. Trata-se de uma informa-

ção básica que o cidadão precisa 

para salvaguardar a sua integrida-

de física”, ilustra. A.S

O 
filme moçambicano in-

titulado Comboio de Sal 

e Açúcar do realizador 

brasileiro radicado em 

Moçambique, Licínio de Azeve-

do, foi nomeado para concorrer 

para o Óscar de melhor filme es-

trangeiro. A Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas dos 

EUA recebeu candidaturas de 92 

países ao Óscar da categoria, con-

siderado um número recorde.

As nomeações à nonagésima edi-

ção dos Óscares será no dia 23 de 

janeiro do próximo ano. Entre os 

candidatos, estão seis estreantes: 

Moçambique, Haiti, Honduras, 

Laos, Senegal e Síria.

Filme “Comboio de Sal e Açucar” indicado a Óscar

Segundo a Ukbar Filmes, a pro-

dutora do filme, Comboio de Sal 

e Açúcar é o candidato moçam-

bicano aos Óscares. É a primeira 

vez, adianta ainda a produtora, 

que Moçambique submete um 

filme à Academia para a corrida 

aos Óscares.

Em declarações, Licínio de Aze-

vedo explicou que é “preciso es-

tar claro” que é só uma submis-

são, mas que “é uma grande paz” 

acontecer algo do género. “É a 

primeira vez que um filme mo-

çambicano, e um dos poucos afri-

canos, é submetido aos Óscares, 

foi a primeira vez que foi criado 

um comité em Moçambique, com 

pessoas muito importantes do ci-

nema, para seleccionar um filme e 

submeter”, diz.

“Foi aceite, em Los Angeles, para 

eventualmente ser nomeado”, 

adicionou, lembrando que o filme 

“já ganhou vários prémios” e que, 

para ele, “o mais importante é a 

recepção que o filme tem vindo 

a ter por parte do público desde 

que se estreou em Locarno para 

4500 espectadores, uma das raras 

vezes que um filme africano foi 

apresentado na Piazza Grande”.

“Passou em Maputo e ficou qua-

tro semanas em cartaz, teve pra-

ticamente um recorde de público, 

concorreu com produções norte-

-americanas”, sublinha, algo que 

o leva a concluir que “as pessoas 

estão ávidas de ver filmes sobre 

elas, que contem histórias africa-

nas e, principalmente, um filme 

moderno, que consegue ligar o 

cinema africano com o público”, 

sendo uma “história de amor com 

um final trágico, como quase to-

das”, finaliza. A.S

O 
Grupo de Teatro Giras-

sol participa, de 14 a 22 

de Outubro de 2017, no 

Festival da Lusofonia e 

semana cultural da China e países 

lusófonos em Macau, com a peça 

teatral Nkatikuloni. O Festival da 

Lusofonia que, ao longo dos anos, 

tem promovido a cultura dos 

países e regiões de língua portu-

guesa tornou-se uma das grandes 

festividades anuais do calendário 

cultural de Macau e tem o ob-

Grupo Girassol leva Nkatikuloni para Festival Lusofonia
jectivo de recriar o ambiente das 

festas populares portuguesas, com 

música, teatro, artesanato, dança, 

jogos e gastronomia dos países 

de língua portuguesa. O Girassol 

vai assim juntar-se a Grupos e 

Companhias de Portugal (Diogo 

Piçarra), Cabo Verde (Trio Hélio 

Batalha, Sílvia Medina e Ellah 

Barbosa), Angola (Yola Semedo), 

Timor-Leste (Solution Band), 

Goa, Damão e Diu (True Blue), 

Moçambique (Os Kassimbos), 

Brasil (Rastapé), Guiné-Bissau 

(Klim Mota), São Tomé e Prínci-

pe (Haylton Dias) e China (Gru-

po de Música e Dança da Provín-

cia de Guagxi). Na componente 

teatral que acontece pelo quarto 

ano consecutivo, o Grupo de Te-

atro Girassol vai poder partilhar 

o palco com grupo local Hiu 

Kok Theatre com a peça “O cuco 

da noite escura”, a companhia 

Nómada - Art & Public Space 

(Portugal) com a peça “Solange, 

uma conversa de cabeleireiro”, o 

grupo Nós Por Cá (São Tomé e 

Príncipe) com a peça “Feitiçaria”, 

e a Arte Naroman (Timor-Leste) 

que vai apresentar “Nahe Biti”. 

Recorde-se que a peça Nkati-

kuloni uma expressão changana 

– língua bantu do sul de Moçam-

bique, é uma reflexão em torno da 

condição de se ser esposa e se ser 

a outra esposa do mesmo marido, 

numa sociedade globalizada em 

que os valores, hábitos e costumes 

associados à cultura dos povos 

africanos vêem-se na encruzilha-

da de um reconhecimento ou le-

gitimidade sob ponto de vista dos 

conceitos ocidentais, foi escrita e 

encenada por Joaquim Matavel, 

interpretada pelas actrizes Júlia 

Novela e Sheila Nhachengo, ten-

do sido agraciada com o prémio 

Melhor Espectáculo Estrangeiro 

no FESTECA – Festival Inter-

nacional de Teatro do Cazenga 

em Angola. A.S



D
o

b
ra

 p
o

r 
aq

u
i

SUPLEMENTO HUMORÍSTICO DO SAVANA Nº 1240  DE OUTUBRO DE 2017



SUPLEMENTO2 3Savana 13-10-2017Savana 13-10-2017



27Savana 13-10-2017 OPINIÃO

Abdul Sulemane (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

Estando no meio de fogo cruzado somos todos vulneráveis a levar 

um tiro. Mas levar tiros por pensar diferente é assustador. Ser 

conotado como uma figura de ameaça pela maioria. Digo isso a 

propósito do assassinato do Edil de Nampula, Mahamudo Amu-

rane. Este acontecimento faz com que nos interroguemos sobre o que 

está a acontecer realmente no nosso país? O ambiente de intimidação 

volta a pairar. Ou melhor, piora a situação político-militar que o país 

ainda não ultrapassou. 

Mesmo que existam figuras que queiram fazer algo para melhorar o país, 

sempre há aqueles que mancham o processo. Como se não estivessem 

interessados em viver em paz.

Mesmo com as resoluções encontradas no último encontro dos cama-

radas, tentam fazer pairar um ambiente de mudança, em termos de de-

sempenho. Houve os que mostraram alguma desconfiança face ao futuro 

que se avizinha.

Vejam como os membros da Frelimo, Mário Machungo, Jorge Rebelo e 

Júlio Carrilho caminham com um semblante de desgaste. Foram dias de 

trabalho pouco produtivos. Agora é ver para crer.

A esperança de melhorias profundas no seio dos camaradas era última a 

morrer. Nestes jogos, não fazer parte do Comité Central é num piscar de 

olhos. É preciso um jogo de cintura muito forte. Alguns jovens que fa-

ziam parte da alta cúpula dos camaradas caíram. Desta vez, a mensagem 

de oportunidade dada aos jovens não foi forte. Por isso o Reitor da Uni-

versidade Pedagógica, Jorge Ferrão, diz ao Ministro da Juventude e Des-

portos, Alberto Nkutumula: “viste como eu saí do cargo de ministro”. 

Aqui dormimos uma coisa e acordamos outra. Isso pelo facto de o jovem 

ministro não ter conseguido se manter no Comité Central. Mas no meio 

da tristeza existe alguma felicidade. Isso para dizer que enquanto uns 

aparecem infelizes depois do confronto, outros têm motivos para sorrir. 

Isso aconteceu com o antigo Ministro da Planificação, Aiuba Cuereneia 

na sua conversa com o PCA da Mcel e TDM, Mohamed Rafique Josub.

Para não cair é preciso ter as coisas no lugar. Ter fortes alianças. Sem isso 

dificilmente mantemo-nos naqueles lugares que abrem portas para al-

cançarmos os nossos interesses pessoais. Nisso existem aqueles que não 

têm papas na língua para dizer as coisas como elas são. Foi o que fez o 

PCA da HCB, Pedro Couto. Não disfarçou com a mão. O gesto deixou  

embasbacado o ex-Presidente da UD do Songo, Luís Canhemba. Isaías 

Mate, antigo Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes e Comu-

nicações pautou por um sorriso rasgado.

Nos vencedores existe o topo. Para os filhos do Presidente da Frelimo, 

a vitória tem outro sabor. Referimo-nos a Florindo e Jacinto Nyusi que 

batem palmas a comemorar a vitória do pai. Vislumbram-se mais rega-

lias. Preparando as mãos para pegar bem as oportunidades que se avi-

zinham. 

É de pegar...
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Diz-se.
.. Diz-seIMAGEM DA SEMANA Naita Ussene

A 
África Subsaariana en-
frenta uma crise na edu-
cação, que impede um 
crescimento sustentável e 

produtividade, disse quarta-feira o 

economista-chefe do Banco Mun-

dial para a região, Albert Zeufack.
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A 
empresa francesa Com-
pagnie Générale Geophi-
sique (CGG) realiza, des-
de esta semana, estudos 

geofísicos e geológicos no bloco 
marítimo do Delta do Zambeze, 
localizado entre o sul da cidade de 
Quelimane e norte da província 
de Inhambane, no centro do país, 
com vista a determinar o potencial 
de hidrocarbonetos existentes na-
quela região do país.

A CGG foi contratada pelo Insti-

tuto Nacional de Petróleos (INP), 

entidade reguladora do sector de 

hidrocarbonetos em Moçambique. 

No processo, a francesa CGG tra-

balhará em parceria com a empresa 

moçambicana Oil & Gas Serviços, 

que estabeleceu parceria com o 

Grupo Leonardo da Itália.   

“Trata-se de uma cooperação mo-

çambicana e francesa e em parte 

italiana”, frisou Simoni Santi, PCA 

do Grupo Leonardo, parceiro da 

CGG.
Com recurso a uma tecnologia 
3D, capaz de detalhar a situação 
sísmica com precisão, a empresa 
francesa vai avaliar uma área de 40 
mil quilómetros quadrados, numa 
operação a durar 11 meses, en-
volvendo quatro navios, sendo um 
para trabalhos de prospecção e os 
restantes de apoio. O investimento 
está estimado em USD 50 milhões.
Segundo Simone Santi, presidente 
do Grupo Leonardo, parceiro da 
CGG, após a operação, o trabalho 
vai permitir a transferência de co-
nhecimentos técnicos para o INP 
e outras instituições em Moçambi-
que, no domínio da recolha e inter-
pretação de dados.
Recorde-se que a ministra dos Re-
cursos Minerais e Energia, Lectícia 
Klemens, afirmou, quando falava 
na cerimónia do lançamento da 
empreitada na quinta-feira passa-
da, que a pesquisa e os dados que 
serão obtidos na operação vão dar 
ao INP uma ampla visão de geo-
logia da região, que será utilizada 
para futuros licenciamentos de 
operadores da indústria extractiva.
O trabalho conferirá ao INP uma 
maior visão da geologia da região 
que será utilizada para os futuros 
licenciamentos de operadores da 
indústria extractiva. No âmbito 
do contrato com o INP, a CGG 
vai disponibilizar vários dados, tais 
como imagem de profundidade 

regional completa, integração de 

todos os poços disponíveis, infil-

CGG pesquisa gás e petróleo 
no Delta do Zambeze

trações e dados geológicos. 

Klemens exortou a CGG a não 

perder foco no conteúdo local, tra-

balhando com empresas nacionais 

para maximizar os ganhos do país. 

Santi, por sua vez, garante que a 

gigante francesa irá trabalhar com 

empresas nacionais, pois, o objec-

tivo é transferir conhecimento tec-

nológico aos moçambicanos, crian-

do um capital humano preparado 

para a aquisição, processamento e 

interpretação de dados.

Como exemplo, Wilma Mondlane, 

representante da Oil & Gas Ser-

viços, apresentou, no momento, o 

plano de conteúdo local, onde para 

além da parceria com a Universida-

de Eduardo Mondlane para a aber-

tura de um laboratório de geofísica, 

garante a participação de 90% de 

empresas moçambicanas nas ope-

rações de bens e serviços disponí-

veis no país

Refira-se que a CGG é líder mun-

dial em Geociência e é especiali-

zada na recolha e processamento 

de dados geofísicos e geológicos. 

Dez finalistas univer-
sitários vão efectuar 
um estágio pré-profis-
sional, na República 

Popular da China, ao abrigo 

de um memorando de enten-

dimento, assinado entre o Mi-

nistério do Trabalho, Emprego 

e Segurança Social (MITESS) 

e a multinacional chinesa 

Huawei. 

Trata-se de estudantes mo-

çambicanos  provenientes das 

províncias de Cabo Delgado, 

Sofala e Maputo, com forma-

ção na área de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

(TICs), que se despediram do 

País, na sexta-feira, 6 de Ou-

tubro, com destino à República 

Popular da China. 

No discurso que marcou a des-

pedida do grupo de estudan-

tes, a secretária permanente 

do MITESS, Maria da Graça 

Mula, descreveu a ida destes 

estudantes estagiários à Repú-

blica Popular da China como 

resultado das excelentes rela-

ções bilaterais existentes entre 

Dez moçambicanos vão estagiar na Huawei
os dois países.

Destacou ainda que esta acção 

insere-se na materialização do Re-

gulamento dos Estágios Pré-Pro-

fissionais, aprovado pelo Governo 

moçambicano, “que visa aperfeiço-

ar as competências do saber fazer e 

saber estar dos estagiários no am-

biente pré-profissional, bem como 

aumentar o conhecimento prático, 

facilitar o recrutamento e a inte-

gração dos mesmos nas entidades 

empregadoras”. 

“A deslocação dos estudantes uni-

versitários à República Popular da 

China visa disponibilizar oportu-

nidades aos jovens finalistas, para o 

enriquecimento dos seus conheci-

mentos e competências adquiridas 

durante a sua formação”, conside-

rou.

A secretária permanente do MI-

TESS aproveitou a ocasião para 

dirigir uma mensagem aos estagiá-

rios, na qual aconselhou-os a trans-

mitirem a experiência da República 

Popular da China para outros estu-

dantes moçambicanos. 

“Queremos que os jovens tomem 

com muito apreço esta oportunida-

de ímpar de estagiar numa das em-

presas mais prestigiadas da China e 

líder mundial das TICs, no caso a 

Huawei”, adiantou, recomendando 

para que “tirem um aproveitamen-

to máximo desta oportunidade, 

porque ao regressarem vão poder 

transmitir essa experiência aos vos-

sos colegas nas universidades onde 

estiverem e a todos os outros cida-

dãos ligados à vossa área de forma-

ção”. 

“Que sejam verdadeiros embaixa-

dores de Moçambique na China, 

que representem condignamente os 

estudantes moçambicanos”, exor-

tou Maria da Graça Mula. 

Intervindo também no acto, o em-

baixador da República Popular da 

China em Moçambique, Su Jian, 

destacou a cooperação entre os dois 

países, referindo: “que este progra-

ma de estágios constitui mais um 

resultado da cooperação sino-mo-

çambicana, nas áreas de formação 

profissional e do intercâmbio cul-

tural”. 

“Este estágio contribuirá para o 

aprofundamento do conhecimento 

dos jovens moçambicanos sobre o 

nosso País, bem como para o seu 

acesso à última evolução da ciência 

e da tecnologia das teleco-

municações”, assegurou. 

Falando em representação 

dos estudantes, Mohamed 

Ivaz agradeceu ao Governo 

moçambicano, através do 

MITESS, bem como à Hua-

wei, “por terem oferecido esta 

grande oportunidade, de si-

multaneamente conhecer um 

novo país e obter novos co-

nhecimentos. Esperamos que 

esta parceria seja duradoura”. 

Numa outra abordagem, 

Mohamed Ivaz falou da im-

portância das TICs para o 

nosso País, referindo: “elas 

são realmente indispensáveis, 

na medida em que muitas or-

ganizações governamentais e 

não-governamentais recor-

rem a estes meios para a di-

fusão de informação a tempo 

inteiro”. 

Importa referir que o estágio 

pré-profissional deste grupo 

de estudantes na multinacio-

nal Huawei, na China, terá 

lugar entre os dias 7 e 21 de 

Outubro do ano em curso.

A empresa  foi contratada, após 

ganhar o segundo concurso para 

mapeamento de dados geofísicos e 

geológicos lançado, em 2016, pela 

entidade reguladora do sector de 

hidrocarbonetos no país. 
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A 
Cornelder Moçam-
bique organiza, no 
próximo dia 21 de 
Outubro, uma légua 

na cidade da Beira, capital da 
província de Sofala, um even-
to no âmbito das acções de 
responsabilidade social cor-
porativa.

Denominada “Légua da Bei-

ra”, a prova, com um percurso 

de oito quilómetros, está divi-

dida em seis categorias, nome-

adamente federados, popula-

res, veteranos, trabalhadores, 

comunidade portuária e estu-

dantes e terá como ponto de 

partida o Largo dos Caminhos 

de Ferro de Moçambique.

Com o início previsto para as 

“Légua da Beira” 
a 21 de Outubro

sete horas, a légua vai atribuir 

prémios monetários aos três 

primeiros classificados de cada 

categoria, em ambos os sexos.

À margem da prova está pre-

vista a realização de uma feira 

de saúde e actividades cultu-

rais, que incluem ginástica e a 

actuação de conceituados mú-

sicos moçambicanos, dentre os 

quais Lizha James, Marlene, 

Pablo Baptista, entre outras 

surpresas.

De realçar que as inscrições 

decorrem até ao próximo dia 

18, nas instalações da sede da 

Associação Provincial de Atle-

tismo de Sofala, sita no Pavi-

lhão dos Desportos, podendo 

participar atletas de idade igual 

ou superior a 18 anos.

Realizou-se, na última quin-
ta-feira, na cidade de Ma-
puto, a III conferência do 
Maputo Internet Fórum, 

um evento que surge à margem do 
Estocolmo Internet Fórum que 
decorre anualmente na Suécia, 
para celebrar o dia da liberdade de 
expressão.

O evento tinha por objectivo deba-

ter o uso da internet com vista a in-

fluenciar construtivamente na con-

cepção das agendas política, social, 

económica e cultural do país atra-

vés da disseminação da informação.

Recorde-se que Moçambique apro-

vou, em Novembro de 2014, a Lei 

do Direito à informação. O direito 

à informação é um direito huma-

no fundamental e um instrumento 

essencial para efectivação dos ou-

tros direitos. Falando na ocasião, 

o Presidente do MISA, Fernando 

Gonçalves, afirmou: “ pretende-se 

com este encontro abordar como a 

internet pode ser expandida para o 

acesso da maioria dos cidadãos, ao 

mesmo tempo essa expansão deve 

garantir a qualidade de informa-

ção disponível para permitir uma 

participação plena dos cidadãos no 

processo de desenvolvimento e em 

condições de segurança”.

Em representação ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Ensino Su-

perior e Técnico Profissional, Lou-

rino Chemane referiu: o “Maputo 

Maputo debate desafios do acesso às TICs

Internet Fórum” contribui nos es-

forços nacionais de estabelecimen-

to de plataformas tecnológicas de 

debate e consciencialização sobre a 

importância e o papel das Tecnolo-

gias de Informação e Comunicação 

(TICs) como um dos catalisadores 

do crescimento e desenvolvimento 

sócio-económico de Moçambique;

Chemane acrescentou que as TICs 

possuem um enorme potencial 

de viabilizar, em tempo útil, com 

eficiência e eficácia, o acesso à in-

formação por parte da sociedade, 

constituindo-se em plataformas de 

eleição para melhorar a interacção 

entre os cidadãos e o Governo, en-

tre os cidadãos e o sector privado 

no contexto da prestação de ser-

viços, bem como de participação 

de todos os segmentos sociais nos 

processos de governação.

Importa recordar que no Programa 

Quinquenal do Governo em vigor, 

o Governo estabelece que “no qua-

dro da consolidação da Unidade 

nacional e da construção do Estado 

de Direito Democrático, prosse-

guirá a promoção da liberdade de 

expressão, de imprensa e acesso à 

comunicação e informação de qua-

lidade e com isenção para todos os 

cidadãos.

Durante o mesmo evento, debateu-

-se “O acesso à internet e a partici-

pação dos cidadãos principais para 

uma cidadania activa”, tema apre-

sentado por Eduardo Namburete, 

pesquisador do Centro de Estudos 

Interdisciplinares de Comunicação, 

onde destacou a importância do 

uso da internet como um espaço 

propício do exercício da cidadania 

contrariando a Media tradicional 

que disponibilizava informação a 

uma elite urbana que facilmente 

poderia manipular a opinião pú-

blica.

Adiante, Namburete falou dos de-

safios da internet apontando, no-

meadamente, a fraca cobertura da 

rede de telefonia móvel, a fraca ex-

pansão de rede eléctrica, o elevado 

custo das telecomunicações.

MAPUTO FRESH MARKET, RUA DAS ESTÂNCIAS N° 120 Tel.: 21429100/ 21429101/ 21429102  MAPUTO - MOÇAMBIQUE

www.maputofreshmarket.com
PROMOÇÃ Á À
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Vinte e cinco pensionis-
tas de velhice, da cidade 
de Tete e do distrito de 
Moatize, na província 

de Tete, beneficiaram de con-
sultas de oftalmologia, numa 
iniciativa levada a cabo pela 
delegação provincial do INSS.

As consultas aos pensionis-

tas, recentemente realizadas, 

no hospital provincial de Tete, 

estão enquadradas nas activi-

dades do programa de Acção 

Sanitária e Social da Delegação 

Pensionistas beneficiam de 
consultas de oftalmologia em Tete

Provincial do INSS de Tete, para o 

ano de 2017.

O atendimento consistiu no diag-

nóstico de doenças dos olhos e 

problemas de visão aos pensionis-

tas, o que resultou na identificação 

de 11 com cataratas, dos quais seis, 

em situação grave, serão submeti-

dos à cirurgia, enquanto seis outros 

irão beneficiar de próteses oculares 

(óculos). Aos restantes pensionistas 

foram identificadas patologias e 

medicados.

Os pensionistas congratularam a 

iniciativa da delegação provincial 

do INSS, que possibilitou a 

resolução dos seus problemas 

de visão. Noutro desenvolvi-

mento, solicitaram ao INSS 

para continuar com aquele 

tipo de iniciativa com  “vista a 

proporcionar o bem-estar dos 

pensionistas do Sistema”.

De referir que a Delegação 

Provincial do INSS de Tete 

proporcionou, no ano de 2016, 

consultas de oftalmologia a 20 

pensionistas de velhice da ci-

dade de Tete e dos distritos de 

Moatize e Angónia. 

Pelo menos 400 alunos 

participam na 8ª edição 

das Olimpíadas Bancárias 

2017 do Millennium bim, 

um projecto de literacia financei-

ra que tem por objectivo cons-

ciencializar os mais novos sobre 

os conceitos financeiros, capa-

citando-os com conhecimentos 

que lhes permitam tomar deci-

sões esclarecidas e responsáveis 

na gestão das suas economias.

No âmbito desta iniciativa levada 

a cabo pelo banco, realizaram-se, 

no sábado passado, acções de vo-

luntariado, cujo objectivo é criar 

uma biblioteca na Escola Primá-

ria da Coop, em Maputo. Esta é 

mais uma etapa de um programa 

alargado de formação que se ini-

ciou com uma fase de competição, 

a 16 de Setembro, com um exame 

geral para os 400 participantes de 

dez diferentes escolas de forma a 

apurar 40 finalistas sendo quatro 

de cada escola. 

Os finalistas participaram depois 

num workshop que decorreu na 

sede do Millennium bim, em 

Maputo, onde foram apresen-

tados e discutidos, por técnicos 

especialistas, temas como Em-

preendedorismo, Poupança, Se-

guros, Banca e, pela primeira vez, 

Voluntariado Social.

Para a grande final, que se realiza-

rá a 25 de Outubro, os alunos irão 

preparar projectos inovadores e 

de fácil aplicação na sua escola ou 

bairro, tendo como base as várias 

temáticas que foram trabalhadas 

durante os meses em que decor-

reu o projecto.

A edição deste ano conta com a 

presença das seguintes escolas: 

Escola Secundária Infulene Ben-

fica (Maputo), Escola Secundária 

Unidade 2 (Maputo), Escola Se-

cundária Heróis Moçambicanos 

(Maputo), Colégio e Externato 

Paraíso (Matola), Externato 1 de 

Maio (Matola), Escola Secun-

dária de Boane (Boane), Escola 

Secundária Joaquim Chissano 

(Boane), Escola Secundária de 

Bili (Boane), Escola Secundária 

4 de Outubro (Ressano Garcia) e 

Escola Secundária da Namaacha 

(Namaacha).

Alunos participam em 
olimpíadas bancárias
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A 
Novabase Moçambique 
arranca com a 5ª edição do 
Novabase Academy e par-
tilha conhecimento sobre o 

Design Thinking, uma metodologia 

criativa e inovadora que a empresa 

tem vindo a usar nos seus projectos 

e que coloca as pessoas no centro das 

soluções como forma de pensar e so-

lucionar problemas.

Este ano, o Novabase Academy, para 

além de estar de volta a universida-

des nacionais como a Universidade 

Eduardo Mondlane, o ISUTC ou 

o ISCTEM para seleccionar jovens 

finalistas em cursos como Enge-

nharia, Informática e Gestão, irá 

também promover a formação dos 

seus próprios colaboradores na me-

todologia. 

Tal como nas edições anteriores, um 

dos pontos mais altos da iniciativa 

vai coincidir com o momento da 

capacitação dos jovens pré-seleccio-

nados que, entre 27 de Novembro e 

1 de Dezembro, vão passar por uma 

formação intensiva que decorrerá 

Vem aí a 5ª edição do Novabase
num hotel em Maputo, e durante 

a qual se privilegiam valores como 

responsabilidade, assertividade e ca-

rácter. 

Para Sofia Nogueira e Silva, Direc-

tora da Novabase, “esta é já a 5ª edi-

ção do Novabase Academy aqui em 

Moçambique e o objectivo mantém-

-se o mesmo desde o início: valori-

zar o capital humano moçambicano, 

servindo como plataforma de for-

mação aos jovens finalistas que en-

tram agora no mercado de trabalho.”

No total das quatro edições anterio-

res, o Novabase Academy em Mo-

çambique formou cerca de 100 jo-

vens. Sobre o sucesso da iniciativa, a 

mesma responsável acrescenta: “tem 

sido muito gratificante sentir que 

estamos a contribuir para o cresci-

mento profissional de tantos jovens, 

dando-lhes algumas das ferramentas 

que vão precisar para irem mais lon-

ge nas suas carreiras.”

Desde 2006, ano em que o Novabase 

Academy foi criado em Portugal, o 

programa já integrou no mercado de 

trabalho mais de 1000 jovens recém-

-diplomados.

O 
ministro dos Transportes 

e Comunicações, Carlos 

Mesquita, assegurou, na 

quarta-feira, em Maputo, 

que o projecto integrado de trans-

porte de passageiros, denominado 

Metro-Bus, irá melhorar as con-

dições de mobilidade urbana, tor-

nando o transporte público mais 

seguro. 

Metro-Bus irá melhorar as condições de mobilidade urbana
Acerca do projecto Metro-Bus, 

Carlos Mesquita referiu que o 

mesmo veio para complementar o 

programa de reforma que o Gover-

no tem vindo a fazer no sector do 

transporte público, “com o propó-

sito de melhorar as condições de 

mobilidade urbana, a qual preten-

demos que seja mais segura”. 

“Trata-se de um projecto muito 

planeamento, horários, circulação 

de comboios, as velocidades a usar 

nas vias, os terminais, os parques 

de estacionamento, entre outros”, 

explicou.

Importa referir que o projecto 

Metro-Bus compreende três fases, 

sendo que a primeira, já em curso, 

integra a chegada, a Maputo, de 

quatro automotoras, 16 carruagens 

e mais de 100 autocarros, estando a 

sua implementação prevista para 15 

de Dezembro. 

A segunda, que terá lugar até Junho 

do próximo ano, prevê a expansão 

do projecto até Marracuene e Bo-

ane, sendo que a terceira e última 

será implementada com a chegada 

do Metro-Bus nas fronteiras de 

Goba e de Ressano Garcia, bem 

como ao Município da Vila da 

Manhiça. 

Com projecto integrado de trans-

porte de passageiros, que será 

implementado pela Fleet Rail, 

espera-se que sejam transporta-

das 3.6 milhões de pessoas em 

2018, reduzir o tráfego rodoviário 

nas estradas nacionais número 1 

e 4, tornar os transportes públicos 

mais eficientes e mais seguros, bem 

como contribuir para a redução dos 

acidentes rodoviários. 

bem pensado e delineado, que vai 

complementar o outro programa 

que o Governo tem, que passa pela 

aquisição de 300 autocarros que 

chegarão ao País nos próximos seis 

meses, sendo que o primeiro lote de 

100 autocarros deve chegar ainda 

este ano”, considerou.

No tocante à implementação do 

Metro-Bus, Carlos Mesquita re-

feriu, ainda no contexto da visita 

que efectuou, que tudo depende 

da conclusão da fase de preparação 

logística, o que poderá acontecer 

dentro dos próximos 45 dias, “por 

forma a que, quando a operação 

iniciar, seja para ficar e com todo o 

cuidado necessário”. 

“Os equipamentos já se encontram 

nos Caminhos de Ferro de Mo-

çambique, empresa com a qual a 

Fleet Rail, proprietária dos com-

boios, está neste momento a dis-

cutir aspectos relacionados com o 

Carlos Mesquita fez estes pronun-

ciamentos no parque da empresa 

Caminhos de Ferro de Moçam-

bique, local para onde se deslocou 

com o propósito de testemunhar a 

chegada, ao País, do equipamento 

pertencente ao projecto Metro-

-Bus. 

Trata-se de quatro automotoras 

com igual número de carruagens 

cada, 80 autocarros com 70 lugares, 

30 autocarros com 30 lugares, para 

além de três veículos para a assis-

tência de pessoas com deficiência 

física. 

Depois de inteirar-se do funcio-

namento do equipamento, o go-

vernante referiu que ficou bastante 

agradado com o que viu, sobretudo 

por verificar que, quer as automo-

toras, quer os autocarros, como os 

veículos de assistência, estão em 

boas condições técnicas e estrutu-

rais. 


