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Era para ser mais um cri-
me perfeito cujos autores 
seriam, na versão oficial, 
“uns malfeitores desconhe-

cidos”, ainda que todas as indica-
ções apontassem, como sempre, 
para dentro do Estado. Mas desta 
vez os criminosos deixaram cair o 
seu Bilhete de Identidade. Foram 
agentes da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) que criva-
ram, a tiros, esta segunda-feira, em 
Xai-Xai, Gaza, o activista Anastá-
cio Matavele, o homem que ousou 
acender a tocha da liberdade numa 
província em que só cabe a Freli-
mo.

Anastácio Matavele é a mais re-

cente vítima que pagou com a sua 

própria vida o exercício de um di-

reito fundamental, a liberdade de 

expressão. 

O seu sangue, derramado nas es-

tradas de Gaza, é, por sua vez, o 

mais recente aviso de que, em Mo-

çambique, é proibido questionar a 

governação do dia.

Mas o seu assassinato é também 

o último sinal que Moçambique 

emitiu ao mundo a reivindicar a 

sua manutenção na posição de país 

autoritário, como o The Economist 

Intelligence, a reputada revista bri-

tânica, nos colocou no Índice de 

Democracia de 2018, ainda que o 

presidente Filipe Nyusi não goste.

Aliás, Nyusi ficará na história como 

o chefe de Estado em cujo manda-

to surgiram esquadrões de morte a 

torturar e a matar opositores e crí-

ticos à governação da Frelimo, um 

partido cada vez mais distante das 

aspirações do povo.

Matavele, até à data da sua morte 

director executivo do Fórum das 

Organizações não-governamentais 

de Gaza (FONGA), foi balea-

do em plena luz do dia, cerca das 

11h:30 minutos. 

Ao que o SAVANA apurou, fo-

ram todos agentes da Polícia, em 

número de 5 e não 4 como procura 

transmitir a corporação, que silen-

ciaram a vida de quem pecou por 

pensar diferente e acreditar na de-

mocracia. 

Os assassinos de Anastácio Mata-

vele foram Edson Silica, 34 anos; 

Euclídio Mapulasse, 33; Nobrega 

Justino Chaúque, 38; Agapito Ma-

tavel e Martins Francisco William, 

todos afectos na Unidade de Inter-

venção Rápida (UIR) e no Grupo 

de Operações Especiais (GOE), 

em Gaza. 

Os assassinos, na verdade uma 

tropa de elite da Polícia, se faziam 

transportar numa viatura de marca 

Toyota, Modelo Mark X, com ma-

trícula ADE 127 MC, munidos de 

4 armas de fogo, sendo uma AK47 

e três pistolas.

Terão disparado cerca de 10 tiros 

contra Anastácio Matavele que, 

na altura, se fazia transportar em 

viatura particular, uma Isuzu com 

chapa de inscrição AAH 913 MP, 

seguindo o trajecto praia de Xai-

-Xai ao cruzamento com a Estrada 

Nacional Número Um, que atra-

vessa a capital provincial de Gaza.

Foi na zona da Mocita, no bairro 

de Inhamissa, que os agentes da 

Polícia regaram de balas o activis-

ta que não resistiu aos graves feri-

mentos, até que veio a perder a vida 

ao princípio da tarde, no Hospital 

Provincial de Xai-Xai, para onde 

havia sido evacuado. 

Anastácio Samuel Matavele, de 

seu nome completo, 55 anos, era 

natural de Bungane, distrito de 

Chongoene e residia na cidade de 

Xai-Xai.

Era um destemido activista da 

sociedade civil local. Na verdade 

um dos poucos incómodos numa 

província tradicionalmente leal à 

Frelimo.

Para além de director executivo do 

FONGA, Anastácio Matavele era 

vice-presidente do Fórum Nacio-

nal de Florestas, uma plataforma 

de organizações da sociedade civil 

que trabalha em prol da conserva-

ção da biodiversidade, especifica-

mente, na exploração sustentável 

dos recursos florestais. 

Na advocacia em prol da natureza, 

notabilizou-se como um acérrimo 

crítico contra a exploração de-

senfreada dos recursos florestais. 

Bateu-se duro contra a governação 

pouco transparente no sector ma-

deireiro.

Era também director executivo da 

Sala da Paz [para a zona sul que, 

para além de Gaza, inclui Mapu-

to e Inhambane], uma plataforma 

de organizações da sociedade civil 

para a observação eleitoral. A 

Sala da Paz tem se destacado 

na denúncia de irregularida-

Esquadrões de morte são da Polícia

A máscara caiu
Por Armando Nhantumbo

Anastácio Matavele é a mais recente vitíma dos esquadrões de morte. Mas o seu 
sangue destapau o véu: os esquadrões são da Polícia

ções de revelar que todos os cinco 

elementos envolvidos no assassinato 

de Anastácio Matavele, incluindo 

o fugitivo, são membros da PRM, 

afectos na UIR e no GOE, no Co-

mando Provincial de Gaza. 

Eis a lista: Edson Silica, Euclídio 

Mapulasse, Nobrega Justino Chaú-

que, Agapito Matavel, e Martins 

Francisco William.

Edson Silica, de 34 anos de idade, é 

filho de Silica, um agente da Polícia 

de Trânsito no Xai-Xai, capital pro-

vincial de Gaza. É natural de Xai-

-Xai e residente no bairro 5 (Coca 

Missava). 

Edson Silica encontra-se internado 

no Hospital Provincial para onde 

foi encaminhado após o acidente do 

qual morreram os outros dois agen-

tes, nomeadamente, Martins Wilia-

mo e Nobrega Justino Chaúque.

Fontes próximas relatam tentativas 

de socorrer Edson Silica do hospi-

tal para tratamento num hospital 

privado em Maputo, ao que terá re-

cusado, eventualmente por temer ser 

assassinado à queima roupa.

Euclídio Mapulasse, comparsa e 

amigo de Edson Silica, com que 

participavam em missões diversas, 

é natural de Inharrime, província 

de Inhambane. É dos mais novos 

de todos, com 33 anos de idade. É 

residente do bairro 2000, na Cidade 

de Xai-Xai.

Mapulasse tinha fugido, mas foi 

neutralizado e encontra-se detido 

na cela do Comando Provincial. 

Ao que apurámos, Mapulasse foi 

ouvido por um juiz de instrução 

na tarde desta quarta-feira, durante 

quatro horas, no Comando Provin-

cial. Terá dito que a ordem foi dada 

a 19 de Setembro pelo comandante 

do  GOE, Tudelo Guirrugo, que, 

entretanto, foi suspenso por ordens 

do Comandante Geral, Bernardi-

no Rafael.  Uma fonte do Coman-

do provincial afiançou-nos que os 

guardas prisionais têm ordens para 

não permitir que alguém entre em 

contacto com Mapulasse. Até ao fe-

cho da presente edição, o SAVANA 

tinha indicações de que Edson Sili-

ca seria ouvido nesta quinta-feira.    
Por seu turno, Nobrega Justino 
Chaúque, de 38 anos de idade, 
era natural de Chibuto, mas resi-
dia também em Xai-Xai, no bair-
ro Marien Ngouabi. Este viria a 
morrer no acidente após terem 
assassinado Anastácio Matavele.
Martins Francisco Williamo, 
mais conhecido por Martins 
Wiliamo, era natural de Xai-Xai. 
Estudou na Escola Secundária de 
Chicumbane. Não conseguimos 
apurar a sua idade, mas deve ser 
o mais novo de todos.
O outro agente que se encontra 
foragido é Agapito Matavel que, 
ao que tudo indica, é natural de 
Chókwè. Contrariamente ao que 
o comunicado do Comando Ge-
ral afirma, Agapito Matavel não 
é um civil, é mesmo membro da 
Polícia, afecto a UIR. 
No carro dos agentes da Polícia 
foram encontradas armas de fogo, 
nomeadamente, três pistolas com 
25 munições, uma AKM47 e res-
pectivo carregador,  quatro goros 
pretos, um par luvas, uma camisa 
preta, uma camisa vermelha, um 
blusão, um lenço branco e uma 
pasta preta.
“Eles não receberam dinheiro 
para esta operação, apenas pro-
messas de promoção, caso a a 
concretizassem”, frisou a fonte do 
Comando Provincial de Gaza.  

Uma investigação levada 

a cabo pela equipa do 

SAVANA revela não 

apenas os contornos do 

assassinato de Anastácio Mata-

vele, delegado da FONGA e um 

líder de missão de observação 

eleitoral em Gaza, como tam-

bém os cinco autores do acto 

macabro.

O assassinato de Matavele te-

ria sido ordenado no dia 19 de 

Setembro passado por figuras 

ligadas ao Comando Provincial 

da PRM em Gaza, coinciden-

temente na mesma semana em 

que o agente da Polícia e anti-

go comandante da Polícia no 

Chókwè e Chibuto, Carlos Mo-

çambique Ubisse, foi raptado no 

Bairro 2000, na Cidade de Xai-

-Xai e torturado até a morte no 

distrito de Chibuto. 

Há fortes suspeitas de que o as-

sassinato de Ubisse tenha sido 

perpetrado pelo mesmo esqua-

drão. A viatura na qual os rapto-

res se faziam transportar era da 

mesma marca (Mark X) da que 

foi usada para assassinar Anas-

tácio Matavele.

A equipa de investigação do 

SAVANA teve acesso a fontes 

privilegiadas e está em condi-

Os contornos e os autores

Edson Silica, o perigoso operativo do GOE, também se notabilizou em acções de 
campanha para a Frelimo e o seu candidato, Filipe Nyusi
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des que têm caracterizado o pro-

cesso eleitoral. 

Aliás, foi baleado quando regressa-

va de uma formação de observado-

res eleitorais. Para o dia seguinte, 

terça-feira, tinha agendado uma 

conferência de imprensa para ava-

liação intermédia da campanha 

eleitoral.

Na qualidade de observador elei-

toral, numa província com um re-

censeamento problemático, era um 

declarado incómodo aos planos 

de Gaza, uma província onde até 

cadáveres acordam para votar na 

Frelimo.

Horas depois do seu assassinato, 

círculos próximos do poder fizeram 

circular a mesma teoria de sempre: 

ajuste de contas. 

Os correios do regime, assíduos nas 

redes sociais, sugeriram que Mata-

vele teria sido vítima de contradi-

ções internas no FONGA, devido 

a uso indevido de fundos de doa-

dores.

Mas a estratégia não é nova. Quan-

do José Jaime Macuane foi raptado 

e torturado em 2016, sectores tam-

bém próximos ao Governo sugeri-

ram ajustes de conta.

O caso mais grave foi de Ericino 

de Salema, quando foi o próprio 

chefe de Estado, Filipe Nyusi, a su-

gerir “questões sociais” por detrás 

do rapto e tortura do activista de 

direitos humanos.

Para além de activista, Matavele 

era professor convidado da Uni-

versidade de Witwatersrand, na 

África do Sul, uma das mais pres-

tigiadas em África. 

O seu funeral, bastante concorrido, 
aconteceu esta quarta-feira, no ce-
mitério Municipal Marien Ngoua-
bi, antecidido de um velório, na 
sua residência, no bairro 11.
A Sociedade Civil foi bastante con-
tundente, numa cerimónia carre-
gada de emoção.

Crime imperfeito
Depois de balearem o activista de 

Gaza, os assassínios empreende-

ram uma fuga, mas desta vez o cri-

me não foi perfeito. Deixaram cair 

o seu Bilhete de Identidade. E não 

é que o seu BI tem assinatura po-

licial. São todos agentes da Polícia, 

na verdade uma tropa de elite den-

tro da corporação.

Os assassinos foram se envolver 

num acidente de viação de tipo 

despiste e capotamento na zona de 

Mahumane, onde dois deles perde-

ram a vida e um contraiu ferimen-

tos graves. Outro foi detido e outro 

está em fuga.

Foi o maldito acidente que estra-

gou todo o plano, mas que teve a 

particularidade de destapar o véu 

sobre a onda de esquadrões de 

morte que sacode o país desde a 

chegada de Filipe Nyusi ao poder, 

em 2015.

O sangue de Anastácio Matavele 

veio destapar o que sempre se dis-

se: que os esquadrões de morte, tal 

como os raptos, a partir de certo 

momento, são planificados dentro 

da PRM, um dos ramos das Forças 

de Defesa e Segurança adstrito ao 

Ministério do Interior.

Ao assassinar um activista em ple-

na luz do dia, os criminosos re-

petiram o mesmo modus operandi 
usado para assassinar Gilles Cistac, 

em Março de 2015, para raptar e 

torturar o académico Jaime Ma-

cuane, em Maio de 2016, e o jurista 

Ericino de Salema, em Março de 

2018, todos eles atacados de forma 

arrogante, em plenas cidades e pe-

rante o olhar de todos.

Ainda que fora da cidade, Afon-

so Dhlakama, o histórico lider da 

Renamo, também foi vítima dos 

esquadrões de morte, em Setem-

bro de 2015, quando, por duas ve-

zes, 12 e 25, escapou à morte em 

Chibata e Zimpinga, quando a sua 

comitiva foi metralhada em plena 

Estrada Nacional Nº6, na provín-

cia de Manica.

Mas, dentro ou fora da cidade, os 

criminosos sempre conseguiram 

fugir sem nada lhes acontecer. 

A Polícia, essa sempre fechou os 

olhos, investindo no habitual  “es-

tamos a investigar”, sua promessa 

de todos os tempos.

Desta vez, o maior investigador foi 

um acidente de viação, que tratou 

de imobilizar e mostrar os crimi-

nosos.

Encurralada, a Polícia não teve 

outra saída senão confirmar o en-

volvimento de seus agentes em as-

sassinato. Foi na tarde desta terça-

-feira que o Comando Geral da 

PRM convocou a imprensa para 

falar do caso. 

A conferência de imprensa, 
bastante concorrida, foi ao estilo 

norte-coreano. Sem direito a per-

guntas. O porta-voz Orlando Mu-

dumane leu um comunicado de 

duas páginas, no qual a corporação 

assume o envolvimento de agentes 

da Polícia, formados com fundos 

do Estado, no assassinato do cida-

dão que era suposto defenderem.

Outra diferença é que, no caso de 

Matavele, o comandante geral da 

PRM suspendeu os comandantes 

da Subunidade da UIR e da Com-

panhia do GOE, em Gaza, Alfre-

do Macuácua e Tudelo Guirrugo, 

respectivamente.

Por outro lado, Bernardino Rafael 

criou uma Comissão de Inquérito 

que, no prazo de 15 dias, deverá 

apresentar um relatório pormeno-

rizado sobre o caso. 

Mas as medidas são vistas como 

de natureza eleitoralista de uma 

certa governação que não quer ver 

a imagem na rua da amargura em 

vésperas de eleições.

Questiona-se, por exemplo, a não 

suspensão do comandante da Po-

lícia em Gaza, sabido que todas 

as operações provinciais são por si 

coordenadas. 

O relatório de 15 dias será conhe-

cido depois de 15 de Outubro, dia 

da votação, altura em que processo 

pode já ser engavetado sem riscos 

político-eleitorais por arcar.

A morte brutal de Anastácio Ma-

tavele é denominador comum das 

conversas em Gaza e não só, entre 

lamentações e condenações a um 

crime macabro cometido por quem 

jurou proteger Moçambique e os 

moçambicanos. 

Um frelimistão hostil à 
diferença
Gaza é, historicamente, o territó-

rio mais hostil ao pensar diferente. 

Mas a província nunca tinha sido 

tão intolerante ao ponto de pegar 

em armas de fogo para tirar a vida 

de alguém apenas por não ser um 

alinhado ao partido no poder.

O que é habitual em Gaza é ver 

militantes da Frelimo munidos de 

armas brancas e atacar opositores. 

Em 2014, Daviz Simango, o can-

didato presidencial do MDM, foi 

recebido a pauladas por jovens da 

Frelimo.

A arruaça voltou a se repetir este 

ano, quando Daviz Simango e o 

candidato presidencial da Renamo, 

Ossufo Momade, foram barrados 

de fazer campanha eleitoral no 

chamado frelimistão.

Gaza vota tradicionalmente na 

Frelimo. Na história democrática 

do país, 25 anos, é a única província 

que nunca elegeu um único depu-

tado pela oposição.

Os seus registos de participação 

eleitoral são surpreendentes. Cum-

pre e até supera as metas de vota-

ção, dando vitória à Frelimo.

Este ano, a província está em meio 

a polémica por causa de um pro-

blemático recenseamento eleitoral. 

É que o Secretariado Técnico de 

Eleições (STAE), braço operativo 

da Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), anunciou ter recenseado 1 

166 011 eleitores em Gaza. 

Mas o Instituto Nacional de Esta-

tísticas (INE) veio a público dizer 

que Gaza só tem 836 581 cidadãos 

em idade eleitoral, embaraçando o 

Governo da Frelimo. O presidente 

do partido e da República, Fili-

pe Nyusi, atacou violentamente o 

então presidente do INE, Rosário 

Fernandes, que colocou o lugar a 

disposição. Mas nem isso demo-

veu o presidente que, na semana 

passada, em plena campanha elei-

toral, naquela província, voltou a 

atacar Rosário Fernandes, ao afir-

mar, mesmo sem citar nomes, que 

“se você fica no gabinete e faz mal 

o seu trabalho, não ofenda as pes-

soas, dizendo que em Gaza não há 

pessoas”.

Ataque contra a 
democracia 
Para o docente de ciência política, 

Adriano Nuvunga, o assassinato de 
Anastácio Matavele é um acto de 
natureza política, porque Matavele 
era um observador eleitoral que foi 
assassinado no exercício das suas 
funções.
Nuvunga, que também é director 
do Centro para Democracia e De-
senvolvimento (CDD), o assassi-
nato de Anastácio Matavele, que o 
descreveu como pessoa do bem, da 
paz e desarmada,  é uma agressão 
grave à democracia, aos valores e 
costumes do povo e do Estado de 
Direito Democrático.
“O assassinato de Matavele é in-
timidação política e está ao servi-
ço da manutenção do status quo. 
Aqueles que têm em suas mãos o 
poder público, vertido nos agen-
tes da Lei e Ordem, usam-no para 
ceifar vidas de pessoas da socieda-
de civil como forma de intimidar o 
movimento da sociedade civil para 
não fazer o seu trabalho, que é de 
fiscalização, uma observação isenta 
e independente do processo eleito-
ral em curso”, afirmou o acadêmi-
co, revoltado.
Para Nuvunga, o acto desta segun-
da-feira, em Xai-Xai, se enquadra 
numa acção mais larga de violência 
política e eleitoral em Moçambi-
que, que visa não somente intimi-

dar a sociedade civil e os observa-

dores, mas também para intimidar 

os eleitores, porquanto uma eleva-

da abstenção favorece o poder.

“Este acto de intimidação, num 

quadro em que nossa sociedade 

ainda tem problemas de escolari-

dade, é para dissuadir as pessoas de 

irem as urnas como forma de ma-

nutenção do status quo”, disse.

Para o académico, também ele um 

crítico acérrimo à governação da 

Frelimo, não há dúvidas que os as-

sassinos de Matavele estão a man-

do de ordens superiores de pessoas 

que têm poder público. “Está claro 

isso”, enfatizou.

“As pessoas que assassinaram Ma-

tavele são nossos sobrinhos, que já 

chamaram Matavele de tio várias 

vezes. O assassinaram porque re-

ceberam ordens superiores. Este 

é um esquadrão da morte organi-

zado por aqueles que têm poder”, 

assinalou.

Nuvunga diz que Gaza, por sinal 

sua terra natal,  se está a tornar 

numa província de sangue. “Nós 

queremos paz. Não à violência 

política e eleitoral na província de 

Gaza. Desarmem as mentes”, ins-

tou, ele que é um dos melhores fi-

lhos de Gaza.

É que, para o analista, todos os 

problemas que assistimos em Gaza 

são de instrumentalização da de-

sordem. “Querem criar desordem 

em Gaza para a manutenção do 

poder e status quo. Desde o recen-

seamento eleitoral, que foi frau-

dulento e, nesse sentido, querem 

provar a tese de que as pessoas a 

mais nos cadernos eleitorais exis-

tem, por isso querem intimidar os 

observadores para não observamos 

a votação em Gaza”, disse o profes-

sor, que enfatiza que os esquadrões 

de morte têm meios pagos pelo 

imposto público para proteger a lei 

e ordem, o Estado de Direito e a 

Democracia e não para ceifar vidas 

a pessoas inocentes.
Diversas organizações condenaram 
o assassinato de Anastácio Mata-
vele. Por exemplo, o Centro de 
Aprendizagem e Capacitação da 
Sociedade Civil (CESC), entida-
de que organizou o evento do qual 
Matavele saiu quando encontrou a 
morte, considerou o acto como um 
atentado contra os direitos huma-
nos e considerou inconcebível que 
actos de género estejam a acontecer 
sob olhar impávido de quem devia 
zelar pela segurança dos cidadãos.
Para o Centro de Integridade Pu-
blica (CIP), tratou-se de um ataque 
directo contra Matavele e família e 
todas organizações da sociedade 
civil e pessoas que trabalham na 
observação eleitoral independente.
Para a Sala da Paz, plataforma da 
qual Anastácio Matavele era di-
rector executivo para o sul de Mo-
çambique, o acto é uma tentativa 
de silenciar a democracia.
A União Europeia (UE), o Canadá 
e a Noruega também condenaram 
veementemente o assassinato do 
director executivo do FONGA. 
Mas mais do que isso, instaram as 
autoridades competentes a inves-
tigar com rapidez e profundidade 
“esse crime chocante”, a fim de le-
var os responsáveis à justiça.
“O ataque também foi um acto de 
desrespeito para com o povo mo-
çambicano e o seu direito legítimo 
de participar no processo demo-
crático”, consideram, numa mensa-
gem enviada a nossa Redacção.
Para eles, uma sociedade civil di-
nâmica é essencial para a consoli-
dação da democracia em Moçam-
bique. As ONGs moçambicanas e 
outras organizações da sociedade 
civil, prossegue a nota de imprensa, 
devem poder observar as eleições 
de acordo com a lei e, assim, con-
tribuir para um processo eleitoral 
credível e transparente.
    Estas eleições, historicamen-
te importantes, acrescentam, são 
particularmente relevantes para a 
implementação bem-sucedida do 
processo de paz e para a estabilida-
de e prosperidade a longo prazo de 
Moçambique.

Depois da operação, os assassinos envolveram-se num grave acidente de viação, que ceifou dois dos cinco agentes da Polícia
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É já na próxima terça-feira 
(15 de Outubro), que 12,9 
milhões de eleitores vão às 
urnas, para eleger o Pre-

sidente da República, deputados 
da Assembleia da República e 
das assembleias províncias, bem 
como governadores provinciais, 
que serão eleitos, pela primeira 
vez, como resultado do processo 
de descentralização em curso no 
país, conseguido a ferro e fogo. A 
votação irá acontecer após uma 
campanha eleitoral marcada por 
uma violência eleitoral sem pre-
cedentes, que culminou com o 
assassinato bárbaro, nesta segun-
da-feira, do activista Anastácio 
Matavele, na cidade de Xai Xai, 
província de Gaza, centro de uma 
outra polémica sobre os 300 mil 
fantasmas nos cadernos eleitorais 
na província que tradicionalmen-
te vota na Frelimo, com números 
norte-coreanos.    

São as primeiras eleições sem o 

líder histórico da Renamo, Afon-

so Dhlakama, que morreu a 3 de 

Maio de 2018, em Gorongosa, 

quando negociava o novo figurino 

que vai reger estas eleições.

Filipe Nyusi (Frelimo) é candida-

to à sua própria sucessão. Enfren-

tará Ossufo Momade (Renamo), 

que, embora tenha entrado tími-

do na campanha, pouco a pouco 

acabou conquistado os banhos de 

multidões que caracterizavam os 

comícios de Afonso Dhlakama. 

Daviz Simango (MDM) vai a sua 

terceira eleição presidencial, mas 

nunca passou dos 10%. 

UMA ELEIÇÃO A TRÊS

Um Daviz contra os “golias 
armados”
É a terceira eleição presidencial 

de Daviz Simango, depois de em 

2009, ter enfrentado Arman-

do Guebuza (75.2%) e Afonso 

Dhlakama (16.3%), ficando em 

terceiro lugar (8.6%). Sem os re-

cursos, história e muito menos 

os aparelhos armados da Frelimo 

e da Renamo, Daviz Simango e 

o seu partido MDM jogam num 

campo desnivelado.

Depois de ter emergido como 

alternativa à bipolarização entre 

Frelimo e Renamo, após a sua 

saída do principal partido da opo-

sição, Daviz Simango e o MDM 

têm tido um percurso errático e 

titubeante na escada de acesso ao 

poder.

Em 2014, Simango ficou em ter-

ceiro lugar (6.36%), a uma colos-

sal distância de Afonso Dhlaka-

ma, segundo lugar (36.6%), e em 

eleições depois contestadas pelo 

principal partido da oposição e 

que empurraram o país para uma 

nova guerra.

O terceiro lugar foi a quase repeti-

ção do “score” que Daviz Simango 

averbou nas presidenciais de 2009, 

confirmando a sua sina de “tercei-

ro”.

As acusações de tornar o MDM 

numa propriedade familiar con-

trolada com o irmão mais velho 

Lutero Simango têm provocado 

hesitações no sector do eleitora-

do que o via como esperança. A 

bandeira de chamariz da juven-

tude parece ter também caído, 

restando-lhe a estrela de partido 

regional, confinado a Sofala. A 

bipolarização entre a Frelimo e a 

Renamo poderá, mais uma vez, 

penalizar o MDM.

As rixas públicas com membros 

sonantes que bateram com a porta, 

como Venâncio Mondlane e An-

tónio Frangoulis, também fragili-

zaram a ideia de que pode ser uma 

alternativa à bipolarização “Frena-

mo”, como o MDM rotula o que 

considera aliança entre Frelimo e 

Renamo para impedir a queda da 

hegemonia no panorama político 

moçambicano. Daviz Simango 

fez praticamente uma campanha 

eleitoral modesta, calcorreando o 

país via rodoviária, enquanto os 

outros dois candidatos recorriam a 

meios aéreos. Tal como em 2014, 

Daviz Simango voltou a ser rece-

bido com violência em Gaza, um 

círculo eleitoral hostil à oposição.  

Daviz tem feito uma campanha 

corajosa, muito física, com muito 

sapato gasto, mas também muito 

solitária, porque já não tem à sua 

volta as jovens estrelas do passado 

recente do MDM.

 Nas autárquicas de 2018, o 

MDM ganhou apenas o muni-

cípio da Beira (maioria simples), 

perdendo para a Renamo o muni-

cípio de Quelimane, após ter fica-

do sem Nampula nas intercalares 

de 2018, convocadas na sequên-

cia do assassinato de Muhamudo 

Amurane, eleito em 2013, debaixo 

da bandeira do partido de Daviz 

Simango. Gurué caiu nas mãos 

da Frelimo. Porém, a avaliar pelos 

resultados autárquicos de 2018, 

é provável que o MDM venha a 

perder parte significativa dos 17 

deputados que detém na Assem-

bleia da República, o que pode 

por em causa a sobrevivência do 

partido. 

opaca que respondeu às 
multidões 
 A chegada de Ossufo Momade à 

presidência da Renamo foi recebi-

da com cepticismo, dada a falta de 

uma intervenção pública notável 

do actual líder do principal parti-

do da oposição, nas várias funções 

que ocupou antes.

Antes de suceder a Afonso 

Dhlakama, Momade teve como 

sua última função pública a de 

deputado da Assembleia da Re-

pública e nessa qualidade não há 

registo de tomada de posição em 

relação aos temas que por ali pas-

saram.

Simboliza a transição da liderança 

da Renamo da região centro para 

o norte do país, uma vez que é 

oriundo da província de Nampula 

e é da etnia macua, o maior grupo 

etno-linguístico do país.

Essa mudança de “mãos” na di-

recção da Renamo de um grupo 

étnico-regional que sempre domi-

nou o partido tem sido “dolorosa” 

para o partido, sendo a contesta-

ção personificada em Mariano 

Nhongo o epítome dessa transfe-

rência dramática de poder no seio 

da principal força da oposição.

Ossufo Momade começou por 

apostar numa abordagem mais 

incisiva na resposta ao grupo de 

Mariano Nhongo, classificando-a 

como uma “força diabólica”, mas 

passou a enveredar por uma gestão 

mais discreta nesse tema, talvez 

consciente do potencial explosivo 
do assunto. Momade é acusado 
de ter sido demasiado apressado 
na hora de impor a sua liderança 
na Renamo, após o congresso de 
consagração, ao invés de agir com 
pinças e cautelas no momento de 
transformar uma formação políti-
co/militar gerida por 40 anos de 
uma forma autocrática por Afon-
so Dhlakama, um líder histórico a 
quem ninguém ousava enfrentar, 
pelo menos publicamente.   
Herdou o processo de paz inicia-
do pelo seu antecessor, afirmando-
-se como interlocutor confiável 
do Presidente da República, até 
à assinatura do Acordo de Paz e 
Reconciliação de Maputo, no dia 
06 de Agosto.
Os seus detractores na Renamo 
aproveitam-se do facto de ter sido 
cadete e mais tarde militar das 
Forças Populares de Libertação de 
Moçambique (FPLM) para atiçar 
as desconfianças em relação à sua 
lealdade à causa “renamista”. Mas 
os seus apoiantes ripostam com o 
argumento de que a maioria da 
primeira geração de militantes do 
partido começou por militar na 
Frelimo, porque não podia ser de 
outra maneira no tempo do mo-
nopartidarismo.
Os analistas vêem a finalização do 
Acordo de Paz como o principal 
bilhete de Ossufo Momade para 
a afirmação da sua autoridade na 
Renamo e também das suas hipó-
teses de chegar à Ponta Vermelha.
É criticado e visto como pera-doce 
para a Frelimo por não ter criado 
um braço-de-ferro sobre a polé-
mica à volta do registo eleitoral na 
província de Gaza, círculo eleito-
ral que tem nos cadernos eleitorais 
cerca de 300 mil fantasmas.
O escândalo de Gaza terá sido 
uma “provocação” do adversário 
para ver até onde Ossufo Moma-
de pode ir em comparação com as 
reacções musculadas e bélicas de 
Afonso Dhlakama.
Confrontado com a necessidade 
de dar o “peito às balas” na cam-
panha eleitoral, Ossufo Momade 
mostrou uma habilidade que não 
se imaginava que pudesse ter. 
As televisões mostram multidões 
enormes em torno de Ossufo que 
se juntaram para ver as caravanas 
da Renamo, reeditando os “ba-
nhos de multidões” que seguiam 
Afonso Dhlakama. Sem camiões 
que transportam os participantes 
nos comícios da Frelimo, nem o 
atractivo de distribuir camisete e 

boné a quem o segue. Ossufo, para 

surpresa de muitos, tem verbo fá-

cil, lança piadas, faz ironia, canta e 

dança, o que está nas antípodas do 

general sisudo e corpulento que 

mostram as fotografias de cam-

panha.

O país vai a votos com o fantasma de violência pós-eleitoral

Será desta que vai dar certo?

Continua na página 6Daviz Simango
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Não lhe foi difícil encontrar o alvo 

da campanha da Renamo e usar o 

vocabulário que os desencantados 

querem ouvir: “ladrões e corrup-

tos”, os rótulos dedicados à Freli-

mo pelos que se sentem frustrados 

com os 44 anos de governação do 

partido no poder. Um discurso 

mais perceptível e assertivo que as 

promessas de agricultura mecani-

zada e impostos mais baixos que 

os que dominam os negócios do 

Estado manejam melhor. 

Ossufo é muçulmano assumido, e 

adoptou ostensivamente o cofió e 

o traje islâmico como imagens de 

marca para se identificar com a 

maioria do eleitorado do norte, que 

tem as mesmas crenças confessio-

nais. Nesta segunda-feira, em Mo-

címboa da Praia, um distrito do 

litoral de Cabo Delgado, assolado 

pelos ataques dos insurgentes e o 

terror das forças governamentais, 

só deu Ossufo Momade. A mul-

tidão que o recebeu cantava em 

língua local que “foi a Frelimo que 

trouxe os al-shabaabs”.  

Falou quase exclusivamente em 

macua, para fazer uma demarcação 

clara de território no norte.

Ainda se verá se será desta vez que 

a Renamo capitaliza o desgaste de 

décadas de poder da Frelimo e a 

esperança de mudança que repre-

senta para milhões de marginali-

zados.

Ossufo Momade e a Renamo têm 

a tarefa hercúlea de desalojar a 

poderosa máquina do partido go-

vernamental e a fraude que poderá 

estar montada e nem sempre os 

inábeis representantes renamistas 

sabem responder correctamente 

aos editais adulterados ou apre-

sentar protestos fundamentados e 

em tempo devido.

Momade poderá ter resultados 

históricos em Nampula, Zam-

bézia, na faixa litoral de Cabo 

Delgado, no sul do Niassa e em 

Tete. Resta saber se conseguirá ir 

a Sofala, onde a campanha parece 

estar por conta da família Dhlaka-

ma. Elias, o irmão, Dona Rosália, 

a viúva e uma parte dos filhos do 

carismático líder da “perdiz”. Na 

Zambézia, através de Manuel de 

Araújo; em Maputo, com António 

Muchanga; em Tete, com Ricardo 

Tomás e em Manica, com Alfredo 

Magumisse, Ossufo e a Renamo 

têm tido uma campanha acti-

va, vibrante e que tem disparado 

“alarmes” no partido incumbente. 

Resta saber como essa dinâmica 

se traduzirá em votos.   

Filipe Nyusi: O candidato 
do partido-Estado
Filipe Nyusi é o candidato da 

Frelimo, partido que governa 

Moçambique há mais de 44 anos, 

desde a independência do país 

em 1975. Nyusi concorre a um 

segundo mandato, depois de ter 

ganho em 2014, numa eleição 

controversa, onde a Renamo e o 

seu então líder, Afonso Dhlaka-

ma, acusaram a Frelimo de fraude. 

Exigiram governar seis provin-

ciais, onde reivindicavam vitória. 

Formalmente, Nyusi ganhou com 

57.03% de votos contra de Afonso 

Dhlakama 36.6% e de Daviz Si-

mango 6.36%. 

10.9 milhões de eleitores foram 

chamados às urnas em 2014, mas 

apenas 48.64% foram votar. Para 

as eleições da próxima terça-feira, 

estão inscritos 12.9 milhões de 

eleitores e espera-se uma afluên-

cia acima dos 60% a avaliar pelos 

números das eleições autárquicas 

de 2018, onde a afluência foi de 

63%. 

Filipe Nyusi, apesar de ser um 

candidatado de um partido, tem à 

sua mão toda a máquina adminis-

trativa e repressiva do Estado. 

Vários analistas dizem que conta, 

também, à sua mercê a máquina 

administrativa eleitoral. “Vejam 

o empolamento dos números do 

registo eleitoral da província de 

Gaza”, para se compreender o 

“empurrão” que os órgãos eleito-

rais dão à Frelimo e seus candi-

datos, em “caso de necessidade”, 

alerta um analista.

Na saga pela manutenção do par-

tido no poder, a Frelimo até cha-

ma as forças da Lei e Ordem. Tes-

temunhos de agentes da polícia a 

carregarem urnas em Marromeu, 

atestam, para muitos observado-

res, o recurso ao chamado “mono-

pólio da violência”, para garantir 

a vitória do “glorioso”, que, se 

possível, deve ser “esmagadora e 

retumbante”. O assassinato de um 

observador em Gaza por um “es-

quadrão da morte” recrutado entre 

as forças especiais da polícia com 

sido feitas não poupando a elite 

partidária. Nyusi tem sido clara-

mente alguém que está preocu-

pado com a máquina governativa 

e os seus resultados, porque se re-

flectem na saúde do país e menos 

nas “complicações” da máquina 

partidária, muito dominada ainda 

pelo fenómeno da sucessão.

Contra as expectativas dos mais 

cépticos, mesmo com a oposição 

dos sectores mais reaccionários 

e conservadores do seu partido, 

Nyusi foi atrás de Afonso Dhlaka-

ma à Gorongosa para negociar 

a paz, desferindo um golpe duro 

nos “acomodados” da  Frelimo, que 

sempre consideraram humilhante 

o Presidente da República ir atrás 

de um “pária” para estabilizar o 

país.

Ele fez da paz uma aposta, que lhe 

serviu como bandeira na campa-

nha eleitoral. “Kurhula, kurhula, 

khurula”, ou seja “paz, paz, paz”, 

repetiu até à exaustão.

Vários observadores da vida po-

lítica nacional consideram a paz 

conseguida por Filipe Nyusi “pre-

abusou de “selfies”, “esquecendo-

-se” de que os seus gorilas não gos-

tam de “selfies”.

As imagens de um Nyusi senta-

do no chão com alunos de escolas 

sem carteiras também granjearam 

a ideia de um “chefe” que consegue 

estar perto dos mais carenciados. 

A sua campanha é muito pouco 

ideológica e feita de muitos nú-

meros e realizações, mesmo que 

a escola, o posto de saúde, o furo 

de água e a estrada tenham sido 

feitas com a ajuda dos doadores 

que abandonaram o Orçamento 

de Estado mas não abandonaram 

o país.

Em vários momentos, agiu com 

pitadas de populismo, ao humilhar 

dirigentes provinciais e distritais, 

em reuniões inseridas nas visitas 

presidenciais. Mas mostra tam-

bém o seu próprio desconforto pe-

rante o séquito de incompetentes 

e invertebrados que preenchem 

uma parte dos lugares de proemi-

nência no Estado e no aparelho 

partidário, alguns dos quais por si 

nomeados.

Com todo o aparato e interesses 

poderosíssimos que estão hoje à 

volta da Frelimo, perder as elei-

ções seria um cataclismo com re-

sultados traumáticos para o parti-

do que teima em se confundir com 

o país.

No desespero de perder as pro-

víncias do Norte, por sinal as mais 

populosas do país, Nyusi, na fase 

derradeira da campanha volta 

a insistir no Niassa, Nampula e 

provavelmente Zambézia. A dis-

persão do voto entre a Renamo e 

o MDM em Sofala poderão dar 

uma inesperada vitória ao cabeça 

de lista da Frelimo, algo inusitado 

numa província que é um baluarte 

da oposição.

Quando faltam 24 horas para o 

término da campanha, permane-

ce o tabu se Armando Guebuza, 

o presidente que empurrou o país 

para a crise das “dívidas ocultas”,  

dá ou não a cara à poeira e ao ruí-

do da presente movida eleitoral. 

(Equipa de análise do SAVANA)

cária”, porque não elimina os fun-

damentos que têm levado o país a 

sucessivas guerras, como a justiça 

eleitoral, inclusão económica e so-

cial, bem como reconciliação.

A emergência de uma dissidência 

na guerrilha da Renamo é uma 

demonstração de que a “paz efec-

tiva” em Moçambique ainda não é 

uma garantia.

Para a Frelimo conservadora, con-

tinuar no poder é mais importante 

do que realizar eleições livres, jus-

tas e transparentes. Há muito em 

jogo, sobretudo, quando os bilio-

nários negócios de gás natural es-

tão ali ao virar da esquina.

Nyusi tem um discurso muito prá-

tico e objectivo com os potenciais 

investidores do país, sobretudo do 

sector do gás, facilitando-lhes a 

vida e os negócios. Com isso, tam-

bém permitiu o encaixe expedido 

de milhões, em “mais-valias” para 

o tesouro do Estado.

Apesar de a sua segurança pessoal 

ter manifestações de paranóia, 

imaginando ameaças, conseguiu 

muitas vezes estar perto das pes-

soas e no vale tudo da campanha 

camisetes do partido e num carro 

pejado de panfletos Frelimo, mos-

tra o maquiavelismo de uma má-

quina que não olha a meios para 

atingir os seus fins.

Os seus comícios são minucio-

samente coreografados e habi-

tualmente iniciados por artistas 

recrutados no sul do país. O em-

presariado local é habitualmente 

pressionado a ceder camiões para 

transportar milhares de pessoas de 

distritos vizinhos para se montar 

a “onda vermelha” que depois é 

apresentada nas televisões que co-

brem a campanha.

Fugindo à lógica tradicional do 

líder partidário da Frelimo, Fili-

pe Nyusi teve durante os cerca de 

cinco anos de mandatos iniciativas 

interessantes, que mantêm sérias 

as suas possibilidades de vitória 

no escrutínio da próxima quarta-

-feira. Claramente Nyusi poderá 

facilmente suplantar o voto na 

Frelimo, um partido cansado, con-

testado e mergulhado num pân-

tano de contradições, interesses 

mesquinhos e muita corrupção, 

como atestam as prisões que tem 

Continuação da página 4

Ossufo Momade

Filipe Nyusi
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Para o académico Adriano 
Nuvunga, docente de ciên-
cia política, é a primeira 
vez que uma campanha 

eleitoral tem este tipo de violên-
cia, logo depois de se ter assinado 
um acordo de paz, que se designa-
va de paz definitiva e reconciliação 
nacional. Nuvunga alerta para a 
necessidade de se evitar que se 
criem mesas fantasmas em Gaza. 

Para o docente universitário e 

analista político, estamos perante 

uma violência orquestrada para a 

manutenção do status quo e, nesse 

sentido, a campanha não tem de-

sempenhado o seu papel funda-

mental de discussão de ideias dos 

partidos para o desenvolvimento 

político, económico e social.

“A campanha eleitoral foi trans-

formada num palco de intimida-

ção, de violência”, observa o Pro-

fessor, para quem fica claro que a 

Frelimo se afasta da sua principal 

característica, de um partido de 

massas, cuja função central era a 

modernização e desenvolvimento 

político e socioeconómico do país. 

“A Frelimo se afasta do seu sentido 

de massas para um partido clep-

tocrático, mais de elites que usam 

clientilisticamente o Estado para 

as colocar na rua, para vestirem 

camisetas e fazerem campanha. 

Deixa de ser esse espaço da discus-

são do desenvolvimento. Mesmo 

na província de Gaza não se vê a 

marcha epopeica que sempre se 

viu em campanhas eleitorais”, diz.

Do lado da Renamo, diz que cla-

ramente as pessoas estavam acos-

tumadas a ver Afonso Dhlakama. 

Assinala ainda que a divisão da 

Junta Militar fragiliza o partido.

O MDM, prossegue, também 

desempenhou o seu papel impor-

tante de terceiro partido. A Nova 

Democracia também desempe-

nhou um papel importante parti-

cularmente na província de Gaza, 

no sentido de uma maior abertura 

política para uma maior competi-

ção eleitoral, observou.

Nuvunga diz que fica alguma es-

tranheza ao candidato Mário Al-

bino, do Amusi, que praticamente 

limitou a campanha em Nampula. 

“Recebeu dinheiro para fazer cam-

panha ao nível nacional, mas só 

ficou em Nampula. Moçambique 

não é Nampula.”, criticou, ques-

tionando a forma tão fácil como a 

candidatura deste partido foi acei-

te no Conselho Constitucional.

“Maria Alice Mabota, com 14 mil 

assinaturas, foi excluída. Este par-

tido não só é aceite, recebe perto 

de 15 milhões de meticais, faz 

campanha apenas na província de 

Nampula”, acrescentou.

Alta competição 
Para Nuvunga, embora a campa-

nha eleitoral não tenha sido escla-

recedora em termos do desempe-

nho dos três principais partidos, 

apresentou elementos interessan-

tes que mostram um nível de com-

petição próximo ao que se viu na 

eleição de 1999. 

Diz que altos níveis de competição 

eleitoral, como aqueles de 99, são 

bons para a democracia e para o 

desenvolvimento do país. 

Argumentou que o país precisa de 

maior competição eleitoral para 

que possa haver responsabilização 

política sobre o exercício do poder. 

“Só assim é que podemos desen-

volver o nosso país. Tem de haver 

equilíbrio político, a reflectir, ob-

viamente, a vontade popular por 

forma que o nosso país possa ter 

progresso”, disse.

Lembrou que todos vimos o que 

significou o poder quase absoluto 

que Guebuza teve. “Deixou o país 

quase ao colapso por causa das dí-

vidas ilegais. Isso fez porque teve 

uma maioria de quase dois ter-

ços no Parlamento e uma vitória 

presidencial retumbante”, disse 

Nuvunga, para quem uma maior 

competição eleitoral permite que a 

oposição tenha força para fiscalizar 

o partido governante e nesse sen-

tido se limitar o abuso dos meios 

do Estado e se promover o desen-

volvimento para o povo e futuras 

gerações. 

Diz que a qualidade de governação 

eleitoral será importantíssima para 

se permitir que a vontade popular 

se reflicta nos resultados eleitorais. 

Aqui, voltou a falar da necessida-

de de uma reforma profunda no 

formato da governação eleitoral, 

porque o actual não permite maior 

exercício das liberdades e direitos 

do cidadão. Pelo contrário, permite 

situações de manipulação da von-

tade dos eleitores. 

A fonte sublinha que os conflitos 

eleitorais no país são causados pela 

qualidade fraudulenta da governa-

ção eleitoral. 

“É o tipo de fenómeno que acon-

teceu em Gaza, com o recensea-

mento eleitoral, que foi claramen-

te fraudulento, onde o Estado teve 

oportunidade de usar instituições 

do Estado para corrigir esta situa-

ção, mas preferiu seguir em frente, 

pondo até em causa a credibilidade 

de uma instituição que se estava a 

consolidar como um pilar da nossa 

democracia e do desenvolvimento, 

como é o Instituto Nacional de 

Estatística, se questionando a in-

tegridade do doutor Rosário Fer-

nandes, consolidada ao longo de 

décadas, para legitimar um recen-

seamento eleitoral que todos sabe-

mos que foi fraudulento”, precisou.

Para Nuvunga, tudo vai depen-

der do que acontecerá na votação 

e na contagem dos votos. “O que 

vai acontecer em Gaza? O que os 

recenseados fantasmas vão fazer? 

Vão acordar de onde nunca exis-

tiram para votar?”, questionou, 

anotando que isso vai influenciar 

grandemente o futuro à seguir ao 

anúncio dos resultados.

Disse que são dois processos. A 

votação e a contagem dos resulta-

dos que devem reflectir a vontade 

popular, porque há razão, porque 
há conflitos é que não se deixa que 
os resultados eleitorais reflitam a 
vontade popular.
Lembra que o sistema democráti-
co, ao longo dos 20 anos, vem sen-
do gravosamente abusado, o que 
nos leva a conflitos.
Por isso, é importante que os ór-
gãos eleitorais façam de tudo para 
que haja eleições livres, justas e 
transparentes, mesmo com o re-
censeamento problemático. 
“É possível remediar isso, evitan-
do que haja enchimento de urnas 
em Gaza. É preciso evitar que se 
criem mesas fantasmas em Gaza 
para criar editais fantasmas, é pre-
ciso evitar que haja falsificação de 
editais”, sugeriu.
Mas para o director do Centro 
para a Democracia e Desenvol-
vimento (CDD), no geral não se 
vai impedir conflitos maiores que 
temos pela maneira de governação 
excludente no país.
“O próprio sistema eleitoral mo-
çambicano é demasiadamente 
excludente. O sistema eleitoral 
moçambicano é abusado para não 
permitir maior inclusão e parti-
cipação daqueles que querem se 
envolver no processo político. Isso 

causa violência até pós-eleitoral. 

Mas causa violência no sentido 

mais alargado: a situação de ex-

clusão política, económica e social 

no país. O modelo moçambicano 

de governação é demasiadamente 

excludente e isso causa-nos os pro-

blemas que temos no nosso país”, 

rematou.

Professor Adriano Nuvunga:

Mesmo que não seja 

verbalizado, estas elei-

ções trazem no ar um 

nervoso miudinho que 

tem vindo a aumentar à medida 

que se aproxima o 15 de Outubro.

As multidões que emolduram as 

manifestações dos dois maiores 

partidos fazem acreditar, em mui-

tos, a convicção que o voto será 

renhido. “Desta vez é que vai ser”, 

em função do lado da barricada 

em que cada eleitor se posiciona. 

A violência eleitoral, que tem sido 

uma constante ao longo de toda a 

campanha, provavelmente, é tam-

bém reflexo da percepção de que 

nestas eleições, não há vencedores 

declarados por antecipação.

Daí ao potencial de fraude, aos 

números martelados, ao enchi-

mento de urnas é um pequeno 

passo. Mesmo que não se fale. 

Mas a ideia está no ar. Nem se-

quer como teoria de conspiração. 

A fraude aconteceu antes e foi 

atestada pelo Conselho Constitu-

cional e pela observação nacional 

e internacional.

A fraude aconteceu nas autár-

quicas de 2018, mesmo com 

contagens paralelas. Mas com o 

providencial autismo da CNE 

(Comissão Nacional de Eleições) 

e o servilismo político de quem,  

jurisdicionalmente,  nunca teve 

coragem de se aventurar em maté-

ria de facto preferindo a cobardia 

acomodada do detalhe processual. 

A fraude aconteceu nos números 

surrealistas do recenseamento - 

em várias províncias – mas com 

especial enfoque em Gaza, agora 

parte do anedotário nacional e 

com a cabeça degolada ao insub-

misso presidente das estatísticas.

Para que conste, houve a possi-

bilidade de se corrigirem vários 

resultados eleitorais nas autárqui-

cas. Até pela simples contagem do 

voto a voto. Houve a possibilida-

de de se auditarem os resultados 

do recenseamento em Gaza. Por 

simples amostragem. Assim não o 

quiseram os que à segunda, quar-

ta e sexta falam de democracia e 

tolerância, mas à terça, quinta e 

sábado soltam os mastins da ar-

rogância e da soberba, os poderes 

do dia da democracia vigiada que 

temos.

Não se sabe que mão ordenou a 

execução sumária de um chefe 

de observação eleitoral em Gaza, 

mesmo que perpetrada por agen-

tes do Estado, mas o acto maca-

bro pode prenunciar outros actos 

treinados e preparados para o dia 

das eleições. O que uma mão faz a 

outra desconhece.

Apesar das incongruências e mes-

mo limitações dos poderes do dia 

é importante que se pondere se a 

fraude e o enchimento de urnas 

vale o potencial banho de sangue 

do dia seguinte. A estória recente 

mostra-nos uma violência larvar, 

uma contestação dita de baixa 

intensidade, resultante de dúvi-

das e evidências de algo que não 

foi totalmente transparente desde 

1994.

Os poderes do dia podem repetir 

2012, 2015, esquecendo os am-

plexos fraternos de Agosto, na 

Gorongosa e em Maputo. Ou 

jogar limpo, o suficiente, para que 

se desconstruam conspirações e 

batalhas perdidas junto do elei-

torado. Pela simples força do voto 

contado na urna com legitimida-

de.

A comunidade internacional, que 

está em peso na observação elei-

toral, pode ter mão dura como em 

2016, no rescaldo do despudor 

das dívidas ocultadas ou exibir o 

cinismo calculado e hipócrita dos 

comunicados de frases feitas com 

que vêm brindando os moçambi-

canos a cada cinco anos. Também 

eles carregam um pouco do san-

gue que, no fim do dia, é derrama-

do entre os moçambicanos.

Há muitos actores à volta do bar-

ril de pólvora. Há muitos que po-

dem fazer mais para que se faça 

finalmente  o virar de página com 

que sonham os moçambicanos.  

Fernando Lima 

A fraude e o barril de pólvora

“É preciso evitar que se criem mesas 
fantasmas em Gaza”

Adriano Nuvunga
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Desde 1994 que, em elei-
ções gerais multiparti-
dárias, tenho exercido o 
meu direito de voto fora 

de Maputo, o local onde estou 
recenseado. Mesmo em frente ao 
Ministério da Saúde.

Por inexperiência dos membros 

das mesas, em alguns casos, o 

voto não foi automático, pois o 

funcionário/a achou por bem 

certificar-se dos direitos que me 

assistiam. Nunca problemas de 

maior a registar nesta faceta, por-

que, na vertente repórter, nem 

sempre a tarefa tem sido particu-

larmente facilitada. Em Mocuba, 

em 2013, um tal de Candrino, 

que nunca percebi bem a que es-

trutura pertencia (embora possa 

“adivinhar”), por cumplicidade 

com o presidente da mesa que o 

mandou chamar via telemóvel, 

ameaçou mandar prender-me por 

estar dentro de uma assembleia 

de voto. Assistir às contagens de 

votos, em locais “recônditos” tipo 

Machanga, Namacurra, Goonda, 

Malema foi sempre um processo 

difícil e negociado. Nunca per-

cebi se nas formações, de que os 

porta-vozes tanto alarde fazem,  

estes aspectos têm ficado bem 

claros. Ou é mais um problema 

da camisola partidária que cada 

um veste por debaixo da camisete 

do dia das eleições.  A minha per-

cepção é que se deve dificultar ao 

máximo a presença do jornalista, 

mas, há falta de impedimento le-

gal, lá se deixa entrar o repórter. 

Eventualmente, mais um agente 

anti-fraude, um elemento de-

sencorajador do enchimento de 

urnas.

Este ano vai ser diferente. Pelo 

menos no que concerne ao voto 

especial, aos jornalistas foram im-

postas novas limitações.

Não que a lei o impeça. A alí-

nea c) do nr. 1 do artigo 77 da 

lei 3/2019, que reintegra posi-

cionamentos idênticos de leis 

anteriores, estabelece o direito a 

voto especial aos jornalistas. Ou 

seja, podem votar em qualquer 

parte do território nacional desde 

que devidamente credenciados e 

portadores de cartão de recensea-

mento. O manual de instruções 

aos membros das mesas (MMV) 

reforça o posicionamento legal no 

que concerne a jornalistas e ou-

tros grupos de cidadãos como po-

lícias, magistrados, delegados de 

candidatura, observadores nacio-
nais e os próprios membros  das 
mesas de voto.
Porém, o sheik que preside à 
CNE, achou por bem limitar o 
direito de voto dos jornalistas. 

A 11 de Setembro, através da 
instrução nr.6,  o que o artigo 1 
estabelece como direito passa a 
ser limitado pelos dois artigos 
seguintes. Explicitando, se estou 
recenseado na província de Ma-
puto, posso votar na Moamba ou 
em Xinavane. Mas não em Mo-
címboa ou Cuamba. Apesar de 
haver um círculo único para os 
candidatos presidenciais, em Pal-
ma ou na Ponta do Ouro.
Explicações não as tenho. Nem 
me preocupo muito em as obter. 
Para quem está envolvido nas 
trapalhadas das candidaturas fa-
lhadas de Samora Machel Jr. e 
Venâncio Mondlane, na homo-
logação de contagens de votos 
fraudulentas como aconteceu em 
Alto Mulócuè, Moatize, Monapo 
ou Marromeu, a credibilidade há 
muito que se foi.
E como não vou estar em Mapu-
to, não voto.
O sheik e seus obedientes acólitos 
assim o decidiram!

Fernando Lima

A clique CNE/STAE e os jornalistas

O Ministério da Defe-
sa Nacional (MDN) 
confirmou ter bom-
bardeado, com fogo de 

artilharia, um acampamento de 
insurgentes, na região de Mbau, 
distrito de Mocimboa da Praia, 
na província de Cabo Delgado, 
na noite de 7 de Outubro – no 
meio de rumores do envolvi-
mento de militares russos, heli-
cópteros e drones.

A declaração do MDN vem 

confirmar um relato da Pin-

nacle News no Facebook, na 

terça-feira, que relatava que os 

militares moçambicanos teriam 

atacado uma base de insurgen-

tes na noite de segunda-feira, 

em Mocimboa da Praia, embora 

tenha identificado o local como 

Marare. As fontes da Pinnacle 

News disseram que o ataque en-

volveu helicópteros Mi-8, bem 

como armas pesadas, que resul-

tou na morte de, pelo menos, 

dois soldados brancos.

O Ministro dos Negócios Es-

trangeiros e Cooperação, José 

Pacheco, confirmou, na semana 

passada, que Moçambique havia 

recebido equipamento militar 

russo, embora o governo russo 

tenha negado, na terça-feira, 

que há forças suas no território 

moçambicano. 

Outros relatos – incluindo o 

jornal británico The Times – 

alegam que há tropas da empre-

sa russa de mercenários, Wagner 

Group, que se diz terem ligações 

com o Presidente russo, Vladi-

mir Putin, em Cabo Delgado. 

O equipamento militar que 

chegou, mês passado, em Na-

cala, na província de Nampula, 

alegadamente incluía drones, 

que uma fonte da Zitamar, em 

Cabo Delgado, disse terem sido 

usados no ataque da segunda-

-feira, operados a partir de uma 

base militar em Mueda, no inte-

rior da mesma província.

A fonte disse ao Zitamar que os 

militares sabem onde os insur-

gentes estão localizados, e estão  

estrategicamente colocados de 

modo a evitar que escapem do 

bombardeamento – que poderá 

reiniciar nos próximos dias.

Um porta-voz do Ministério 

da Defesa Nacional declinou 

comentar sobre o envolvimento 

russo no assalto, quando contac-

tado pelo Zitamar.

A chegada dos helicópteros rus-

sos levou a retirada dos helicóp-

teros Gazelle de Cabo Delgado, 

cuja presença entedia-se ser 

uma ligação com o homem de 

negócios e mercenário america-

no Erik Prince. Uma fonte pró-

xima a indústria militar privada 

sul-africana disse ao Zitamar 

que Prince – que tem interesses 

de negócios legítimos em Mo-

çambique através de uma firma 

baseada em Hong Kong cha-

mada Frontier Services Group 

– tinha contratado tripulações 

sul-africanas para operarem os 

helicópteros, mas não as conse-

guiu pagar.

MDN confirma 
bombardeamento 
dos insurgentes

Sheik Abdul Carimo Sau presidente da CNE
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O 
académico e comentador 
Alberto Ferreira disse sim 
a política activa, alinhan-
do na Renamo, arrastando 

consigo críticas nas redes sociais, 

vindas de sectores afectos à Freli-

mo. O SAVANA foi ao seu encon-

tro para entrevista-lo e saber mais 

um pouco sobre a decisão que aca-

bava de tomar. Alberto Ferreira é o 

número quatro na lista da Renamo 

para deputado da Assembleia da 

República pelo círculo eleitoral de 

Manica, o que lhe confere grandes 

possibilidades de entrar para a cha-

mada Casa do Povo.

Fez notar que a Frelimo utiliza o 

medo para controlar o agir. “Co-

nheço muita gente que publica-

mente diz viva Frelimo e, em surdi-

na, faz outra coisa, mas como quer 

ter ganhos materiais opta por viva 

Frelimo”. Em jeito de remate, afir-

ma: “a esperança da democracia em 

Moçambique é a Renamo”.

Evidenciou-se na sociedade mo-

çambicana como académico. O que 

lhe fez trocar academia por política 

activa?

Isto vem da tradição filosófica e polí-

tica. O Platão foi o primeiro a dizer 

que as pessoas certas, se não entram 

na política, não podem esperar coisas 

certas. Isso quer dizer que os cristãos, 

as boas pessoas e os académicos de-

vem entrar na política. A sua con-

tribuição é importante para que não 

sejam governados pelos ignorantes, 

corruptos, delinquentes e pessoas 

interessadas em explorar o próprio 

povo.

Muitos são interesses pelos quais as 

pessoas entram na política. O egoís-

mo é um dos motivos. É preciso que 

as pessoas participem na vida do país. 

Em democracia, todo aquele que se 

sente cidadão deve participar activa-

mente na vida política nem que seja, 

naturalmente, deputado, ministro, 

governador, administrador, director 

nacional, presidente de uma empresa 

pública. Devem interessar-se, porque 

o cidadão precisa de fiscalizar o Es-

tado, o cidadão precisa de controlar o 

seu voto. Aqui não é só quando vota, 

mas durante cinco anos, visto que de-

legou o seu poder a um representante 

e, para que este não possa usurpar o 

seu poder, ele precisa controlar, par-

ticipando activamente através da crí-

tica e de outras actividades políticas.

Portanto, o Estado só pode funcionar, 

enquanto todos seus membros são 

pessoas activas que interagem e par-

ticipam para o futuro da sua própria 

nação.

Que lhe faz acreditar que a Renamo 

é uma opção viável?

A guerra feita pela Renamo foi uma 

rebelião popular contra uma força 

autoritária, ditatorial que não deixava 

espaço das liberdades fundamentais 

dos cidadãos. Foi nessa óptica  que a 

Renamo procurou repudiar o Esta-

do totalitário comunista da Frelimo. 

Também foi na óptica de participa-

ção de todos, do pluralismo político 
para que todos os moçambicanos pu-
dessem participar na vida política do 
país. Portanto, a guerra da Renamo 
deve ser redefinida como uma rebe-
lião popular. Nas filosofias políticas, 
encontramos teorias onde a rebelião 
popular é justa quando existe uma ti-
rania dentro do Estado. 
John Locke foi um dos autores que 
teorizou a democracia liberal mo-
derna. Ele defende exactamente 
uma rebelião popular quando se está 
diante duma tirania, duma ditadura 
ou de um Estado totalitário. Jean-
-Jacques Rousseau também defende 
a teoria de que pode haver uma re-
belião popular. Portanto, a guerra da 
Renamo foi fundamentalmente para 
democracia e participação de todos 
moçambicanos.
Se encontro ou não, dentro da Rena-
mo, uma resposta aos meus anseios, 
a resposta vai-se fazendo ao longo 
do tempo. Se esta organização polí-
tica não responder os princípios que 
defendo, enquanto cidadão, não vou 
por nenhum motivo apoiar uma força 
política que dentro do seu programa 
político não defende o povo, não sal-
vaguarda os direitos fundamentais. 
Nós só podemos apoiar uma for-
mação política, enquanto constituir 
uma verdadeira dialéctica e que possa 
dialogar com o cidadão, o Estado e 
aquele que está no poder.
O que o levou a aderir à Renamo?
A Renamo sob ponto de vista histó-
rico é a maior organização da oposi-
ção que possa ter maior voz e, através 
dessa voz, podemos criar um debate 
político no espaço moçambicano 
para que ela seja mais animado. A 
Renamo permite que haja um debate 
político mais amplo, mais abrangente 
e mais participativo. 
Como país e para que a nossa demo-
cracia seja forte, não precisámos de 
muitos partidos políticos. Até po-

demos ter apenas dois ou três e ser 
a melhor democracia do mundo.  O 
que estamos a ver em Moçambique, 
50 partidos políticos, é um sinal de 
não existência de partidos políticos, 
porque muitas dessas organizações 
podem ser usadas, instrumentali-
zadas e não corresponderem às ex-
pectativas. Veja que os países mais 
desenvolvidos e historicamente mais 
democráticos como é o caso dos Es-
tados Unidos da América só têm dois 
partidos. Os Democratas e os Repu-
blicanos e a democracia vai a frente 
através da alternância ao poder.
A Renamo está mais próxima de ser 
alternância, porque tem uma estru-
tura mais programada, consistente e 
coesa para constituir alternativa ao 
poder em relação a Frelimo.
Antes de ingressar na Renamo, che-
gou a ser membro de algum partido 
político?
Penso que todos nós fomos da Fre-
limo. Dentro da Frelimo também 
dei as minhas contribuições políticas 
para a construção da moçambicani-
dade. Como qualquer membro tinha 
cartão, mas é importante explicar 
que ter cartão não significa conivên-
cia, aceitar tudo aquilo que o parti-
do pretende fazer. O cartão significa 
que faço parte de um grupo e posso 
melhora-lo. Se este grupo não pode 
melhorar, a pessoa o que faz é se reti-
rar. Foi o que fiz.
O mesmo poderá vir a acontecer na 
Renamo?         
A minha opção política pela Renamo 
é no sentido de ajudar e dar a minha 
contribuição e, se for rejeitada, sem 
pretender 
impor a minha parte, apostarei na 
negociação. A política é fundamen-
talmente encontrar e ter uma cons-
trução de consensos.
A  maioria dos académicos nasci-
dos antes da independência e antes 
da chamada II República, a que foi 

inaugurada pela Constituição multi-
partidária de 1990, estavam filiados à 
Frelimo e o senhor já defendeu posi-
ções mais favoráveis a este partido. O 
que levou ao afastamento?
A Frelimo já não tem historicamente 
os ideais pelos quais ela foi funda-
da. Os grandes ideais de Eduardo 
Mondlane e Samora Machel já não 
se reflectem. A partir do Acordo de 
Paz (1992), a Frelimo começou as-
sumir diferentes metamorfoses e o 
resultado é que, hoje, temos uma Fre-
limo que não responde aos anseios 
do povo moçambicano. A Frelimo 
transformou-se no maior explora-
dor do povo, o maior escravizador, o 
maior privador das liberdades e di-
reitos fundamentais do povo. Hoje, 
nós temos um partido no poder que 
priva inclusive a vida do seu próprio 
povo. É natural que um cristão não 
possa estar num partido onde não se 
respeita as liberdades fundamentais 
como a vida, a liberdade política e de 
expressão.
Um partido que cria esquadrões de 
morte para aniquilar seu povo. Um 
partido cheio de vícios e que passa 
o tempo fazendo mal ao seu povo, a 
corrupção e tantos outros males. O 
povo moçambicano foi enganado e 
endividado em mais de dois biliões 
de dólares americanos.
A Frelimo é um partido que usa o 
povo para enriquecer um punhado 
de pessoas. Portanto, é difícil que 
alguém com uma consciência limpa 
possa fazer parte de um partido que 
hoje perdeu o seu ideal que é de sal-
vaguardar interesses de moçambica-
nos e salvar Moçambique.    
As pessoas que lá estão hoje é por-
que querem defender seu pão. Es-
tão na Frelimo por medo. Digo isso 
com o conhecimento de causa. É 
por medo que as pessoas estão na 
Frelimo. Qualquer um de nós pode 
morrer, mas ninguém pode ter medo, 

porque existem esquadrões da mor-
te e porque existem ameaças. Temos 
de lutar para conquistar o bem-estar 
para todos moçambicanos. A Frelimo 
utiliza o medo para controlar o agir, o 
ser e a vida de cada cidadão. Mas um 
dia, este povo vai perder totalmente 
o medo e vai mostrar-se como que 
verdadeiramente age. Muitos são os 
que estão sendo enganados, mas um 
dia vão se dar conta de que é tudo 
engano.
Quando é que iniciaram os pri-
meiros contactos com a Renamo e 
como é que foi a sua integração? 
Fui convidado.
Quem? 
Fui convidado e como académico 
aceitei o convite. Quem me convidou 
foi a organização. A Renamo. 
Na pessoa de quem? Do presidente 
ou de um outro alto dirigente do 
partido? 
O partido é que me convidou. 
O Convite foi no tempo de Afonso 
Dhlakama ou no reinado de Ossufo 
Momade?
Fui convidado há três meses para 
dar uma mão. Mas também era meu 
desejo contribuir na edificação da 
democracia em Moçambique. Afinal 
de contas, só podemos ser cidadãos 
quando podemos contribuir no de-
senvolvimento do país. 
Que causas e valores a Renamo de-
fende e com as quais se identifica?
A criação da democracia é possível 
só através da participação política, 
sobretudo, dos partidos da oposição. 
Não existe democracia sem partidos 
políticos e o partido da oposição bem 
colocado neste momento é a Rena-
mo. Por isso, a esperança da demo-
cracia em Moçambique é a Renamo.
Não será por uma questão de aco-
modação económica e material?
Trabalhei na Europa onde vivi du-
rante 11 anos. Hoje sou director de 
uma faculdade, tenho estatuto de 
director nacional, tenho assessorias 
em diferentes instituições, faço vários 
trabalhos extras e isso me permite ga-
nhar mais do que um deputado.
Como sabe, a Renamo é um partido 
político onde maior parte dos seus 
membros são pessoas simples. Um 
partido que representa verdadeira-
mente o povo. Isto é, a maioria dos 
membros da Renamo é material-
mente pobre. Se quisesse ganhos ma-
teriais iria me filiar, como muitos fa-
zem, a Frelimo. Conheço muita gente 
que publicamente diz viva Frelimo 
e, em surdina, faz outra coisa, mas 
como quer ter ganhos materiais opta 
por viva Frelimo. Eu também podia 
fazer isso, mas a minha consciência e 
convicções não permitem.

Estado criminoso
Vários pensadores dizem que a Fre-
limo exerce represálias sobre inte-
lectuais que declaram militância na 
oposição. Não teme que lhe aconte-
ça o mesmo?
É natural, porque a 
Frelimo governa Moçambique 

Alberto Ferreira ao SAVANA:

“A esperança da democracia em 
Moçambique é a Renamo”
Por Raul Senda / fotos de Ilec Vilanculos

Ferreira diz que a Frelimo utiliza o medo para controlar os cidadão
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de forma autoritária. Por exemplo, 
os funcionários seniores do Estado 
pertencem a um só partido e quem 
quer ganhos materiais vai-se filiar 

ao partido Frelimo. Nunca se junta 

a Renamo ou outro partido. Estando 

na Frelimo abrem-se as oportunida-

des. A Frelimo até dá aos seus qua-

dros ocasiões de roubar, de delapidar 

recursos de Estado. Quem se filia a 

um partido de oposição está numa 

posição de herói, porque corre o risco 

de ser baleado, bloqueado de todas 

actividades políticas, económicas e 

outras humilhações.  

Calculou o risco?

É natural. Uma pessoa quando en-

tra na guerra sabe que pode ser ba-

leado e morrer. Na guerra os riscos 

são tantos, mas o mais importante é 

lutar para que o povo um dia possa 

usufruir de liberdades plenas. Que o 

cidadão exprima suas opiniões livre-

mente e sem ter medo de ser baleado. 

Infelizmente, temos um Estado go-

vernado por um partido que, no lugar 

de defender o povo, procura as pes-

soas para mata-las. As pessoas hoje 

não tem medo dos bandidos, têm 

medo do Estado que se tornou crimi-

noso em relação ao seu próprio povo.  

Como um dos membros mais “no-

vos”, em termos de militância, ir 

para uma posição elegível a depu-

tado não constituiu um foco de in-

satisfação para outros membros da 

Renamo em posição desfavorável 

nas listas do partido? 

A Renamo mais do que ninguém 

precisa de uma dialéctica intelectual 

política. A Renamo decidiu aban-

donar as armas e, neste momento, a 

única arma importante que resta é a 

intelectualidade. A política deve ser 

feita de uma maneira científica e o 

povo deve ser defendido com bases 

racionais, com bases éticas. Portan-

to, a Renamo ao abandonar as armas 

pretende criar um debate moçambi-

cano mais rico possível. Para defen-

der os interesses dos moçambicanos é 

preciso ter conhecimento académico. 

Para perceber as falcatruas, corrupção 

e engano é preciso ter algum grau 

académico, ter luzes suficientes para 

poder ver. Ninguém vê na escuridão 

e as academias são baterias que for-

necem as luzes para que as pessoas 

possam ver o engano e constituir-se 

como uma grande alternativa para o 

país.

Como académico e livre pensador, 

acha que o seu perfil encontrará sin-

tonia num partido com um funcio-

namento muito vertical e alicerçado 

num pensamento mais monolítico e 

de estilo militar, dada a história de 

guerrilha que a Renamo transporta?

A Renamo nunca foi monolítica nem 

de guerrilha. Estás a fazer uma inter-

pretação muita errada. O monolítico 

é a Frelimo, porque quer eliminar to-

dos outros partidos da oposição. Des-

de 1975 que a Frelimo é monolítica, 

porque foi partido único. Depois de 

1992 a Frelimo não quis constituir-se 

como um partido que abre espaço as 

democracias. Um partido que ordena 

baleamento de cidadãos que fazem 

parte dos partidos da oposição não é 

democrático, é monolítico. Quando 

se fala de uma organização totalitá-
ria e autoritária estamos diante de 

um país onde as pessoas devem vi-
ver como na Correia de Norte ou na 

China em que as pessoas são perse-

guidas por suas ideias políticas. Mas, 
as ideias políticas diferentes servem 

para contribuir no enriquecimen-
to do país. Ninguém quer destruir a 

ninguém. 
O primeiro desafio do comunismo é 

destruir todos partidos de oposição e 

o partido- Estado é que guia e do-
mina a política. A democracia não é 
isso. A democracia é a participação de 
todos na vida política do país. Não é o 
único partido que domina a vida po-
lítica, mas todos cidadãos participam 
na política enquanto donos e deciso-
res do seu próprio destino e futuro.
Portanto, os acordos de 1992 não 
fizeram cair a cultura monolítica e 
autoritária do partido comunista que 
é a Frelimo. Os arranjos de 1992 ser-
viram para abrir-se estradas e cami-
nhos do ocidente para poder negociar 
com o Fundo Monetário Internacio-
nal e o Banco Mundial, porque estas 
instituições impunham condições de 
que o apoio só chegaria com abertura 
democrática.     
A Frelimo construiu um pluralismo 
fantasma para dialogar com o oci-
dente.  
Nunca podemos falar de democracia 
num meio em que as pessoas que co-
metem fraudes eleitorais, em vez de 
ser penalizados são promovidos, num 
meio em que se um cidadão junta-se 
a um partido de oposição é vedado 
as oportunidades, quando alguém 
critica é baleado. Temos uma senho-
ra que foi encontrada a roubar votos 
na Zambézia e hoje foi promovida a 
administradora distrital. As pessoas 

Nyusi deve evitar “cavar a 
própria sepultura”
Será o medo de represálias que faz 

com que muitos académicos não 

se declarem abertamente contra o 

rumo que o país está a seguir?

Penso que 90% dos académicos não 

se identificam com o modus operan-

di da Frelimo, mas têm medo de re-

presálias. O mesmo acontece com os 

artistas, cantores e outras esferas da 

sociedade.

Desde que declarei a minha militân-

cia a Renamo estou a receber muitas 

chamadas de pessoas bem posiciona-

das a dizer que tive uma coragem que 

muitos deles não podem ter.              

Não é uma má decisão aderir à Re-

namo, numa altura em que a estabi-

lidade deste partido está posta em 

causa pela auto-proclamada Junta 

Militar?

Na transferência de poder há sem-

pre momentos de convulsão interna. 

Afonso Dhlakama dirigiu o partido 

por 40 anos, Dhlakama era prati-

camente o partido e a Renamo se 

identificava com Afonso Dhlakama. 

A ausência de Dhlakama cria, natu-

ralmente, um vazio muito grande e 

para a Renamo reconstruir-se preci-

sa de uma liderança interna bastante 

foi o caso de Sofala onde o antigo 
delegado abandonou o partido e 
filiou-se ao MDM. Qual é o seu co-
mentário?  
A nossa democracia não sendo per-
feita se usa muitos meios. Não apenas 
armas, mas a propaganda e a mentira. 
São armas para desestabilizar o ad-
versário, porque na concorrência ao 
poder, quando mais o adversário for 
fraco, a possibilidade da vitória de 
quem está lá é maior.
A Renamo hoje está nas melhores 
condições do que qualquer outro par-
tido. A Frelimo hoje deve ser identi-
ficada com a corrupção e a crise eco-
nómica, com os esquadrões de morte, 
com aqueles que estão a escravizar e 
a usar o povo moçambicano para fa-
zer ricas a poucas pessoas. A Renamo 
é um partido de humildes, pessoas 
simples que fazem pequenas contri-
buições para a sobrevivência do par-
tido. Fui a província de Manica fazer 
campanha. Usei meu dinheiro para 
passagem, hospedagem e alimenta-
ção. Em Manica, encontrei colegas 
da Frelimo a viver em melhores ho-
téis, com ajudas de custos e viaturas 
4x4. Portanto, você vai-me dizer que 
esta gente é humilde? Representa os 
anseios do povo? Claro que não. Es-
ses indivíduos não se identificam com 

da morte, as pessoas tem muito medo 

e a Frelimo age controlando o medo 

das pessoas.

O que interessa à Frelimo é a fina-
lidade, os meios usados não inte-
ressam. Eu que estou aqui a falar, 
amanhã posso ser baleado. Posso ser 
morto. Isto é maquiavelismo. 
Portanto, a perpetuação do poder 
deve ser dentro da lógica democráti-
ca. Nós determinamos que a demo-
cracia é o poder do povo e temos que 
respeitar o povo que legitimamente 
escolhe o seu representante. E não 
deve ser com o uso da força. Todo o 
uso da força na política é o maquia-
velismo, comunismo exacerbado e ex-
tremismo. Então a democracia actual 
pretende o uso da razão, o pluralismo 
e o debate. Isto é, ganha razão quem 
efectivamente tem razão, quem me-
lhor fazer a boa propaganda e não 
através da limitação dos direitos fun-
damentais.        
O professor Cistac foi assassinado 
depois de “alguns cachorros” terem 
o classificado de traidor e ingrato 
ao defender que as revindicações 
da Renamo, na altura, eram enqua-
dráveis na legislação moçambicana. 
Recentemente, o doutor Ferreira 
exteriorizou a sua militância à Re-
namo e de imediato vimos alguns 
servis do sistema, como é o caso de 
Egídio Vaz a lançarem ataques. Não 
teme pela sua vida? 
Todos sistemas ditatoriais e autori-
tários não querem forças diversifica-
das, não querem pessoas que pensam 
diferente. Fazem da política como 
se fosse uma guerra constante onde 
qualquer pessoa que pensa diferente 
é automaticamente inimiga. Quando 
és meu inimigo, a minha pretensão é 
destruir-te, mas se percebemos o que 
é política na verdade, quem pensa di-
ferente é adversário. Até ajuda quem 
está no poder a redimensionar me-
lhor e a reprogramar a sua política e 
governação.
Todos sistemas totalitários utilizam 
estes cachorros ou cães e eles também 
são usados como são usados os polí-
cias e outros, a troca de algum cargo, 
ou mesmo da própria vida, porque 
pode ser ameaçado ou em troca de 
promoção. Esses cachorros não es-
tão a defender os princípios que em 
privado defendem. Esses cachorros 
foram tomados pelo sistema. Têm 
medo do próprio sistema, porque não 
sabem que depois de serem usados 
qual é que será o fim deles. 
Gilles Cistac pretendia um país, en-
quanto constitucionalista, com maior 
descentralização e maior despartida-
rização, mas a Frelimo não pretende a 
despartidarização. Todos três poderes 
estão mãos da Frelimo. O Presiden-
te da República e da Frelimo é que 
controla o poder legislativo e judiciá-
rio. Quando falamos de democracia 
estamos a dizer que o Estado tem 
poderes totalmente divididos, sepa-
rados e agem de maneira autónoma. 
Em Moçambique nada disso aconte-
ce.  Mas a Frelimo, sobretudo o presi-
dente Nyusi, deve pensar seriamente 
nisso. A Frelimo inaugurou uma tra-
dição onde o Presidente da República 
depois de dois mandatos deixa o po-
der. Imagine que Nyusi vá ao segun-
do mandato e não reduz seus pode-
res. O próximo presidente pode usar 

esses poderes para colocar em causa 

o sossego do próprio presidente Nyu-

si. Estamos a assistir isso em Angola 

com João Lourenço e José Eduardo 

dos Santos. O poder que José Eduar-

do dos Santos usou para espezinhar 

pessoas contrárias aos seus ideais, está 

a ser usado pelo novo presidente para 

perseguir a sua família. Em África te-

mos muitos exemplos. O Nyusi deve 

saber que é sempre perigoso manter 

tantos poderes nas mãos de uma úni-

ca pessoa. 

que roubaram votos em Marromeu 
foram promovidas. As pessoas liga-
das a navegação área que hoje estão 
a impedir a aterragem da aeronave do 
candidato Ossufo Momade em dife-
rentes distritos para fazer campanha 
eleitoral serão promovidas. Isso não é 
democracia. É fantochada.
Estamos num país onde é gerido por 
medo. O apelo que faço é a Frelimo 
deixar de amedrontar as pessoas. Não 
usar a polícia para o partido. A Po-
lícia serve para defender a soberania 
nacional. Em Moçambique é o con-
trário. A Unidade de Intervenção 
Rápida serve para espezinhar a po-
pulação moçambicana. A polícia jura 
defender a pátria e não os interesses 
particulares de um partido. O partido 
que se constitui como governo não 
é dono de Estado, é simplesmen-
te um gestor representante do povo 
para a gestão da coisa pública. Mas 
a Frelimo não age dessa forma. Age 
como dona de Estado. A Frelimo 
abocanhou o Estado. Esses são com-
portamentos de comunismo onde o 
partido é guia do povo e do Estado. 
Em democracia o povo é o guia dos 
partidos políticos.
É preciso que a Frelimo se redirec-
cione e perceba a sua relação com o 
próprio partido.  

forte. Neste processo de reconstitui-
ção muitos são pretendentes ao po-
der. Como vimos no Congresso de 
Gorongosa não foi apenas Ossufo 
Momade que pretendia o lugar de 
presidente do partido, não foi apenas 
Manuel Bissopo, Elias Dhlakama. 
Tinha tantos outros que queriam a 
presidência. E todos que pretendem o 
poder podem jogar por via democrá-
tica ou ao contrário. Neste momen-
to, é fácil perceber que existe muita 
instrumentalização. Nós não estamos 
na democracia. O uso instrumental 
de uma força que está no mato pode 
sair muito a favor de quem pretende 
ter ganhos com uma Renamo desor-
ganizada. Felizmente a Renamo não 
está desorganizada. Estou lá há pou-
co tempo, mas vi que está totalmente 
organizada.
Mariano Nyongo não tem motiva-
ções racionais jurídicas dentro da 
própria Renamo, porque não exis-
tem estatutos dentro da Renamo que 
possam justificar uma rebelião sem a 
devida justificação.
Disse que a Renamo é o exemplo da 
democracia. Contudo, recentemen-
te, a liderança da Renamo foi acu-
sada de violar estatutos, ao indicar 
alguns delegados provinciais sem 
eleições. O exemplo mais evidente 

a pobreza que a esmagadora maioria 
do povo vive. A Renamo é a única or-
ganização que vive o padrão do mo-
çambicano.
 Há dias, publicou uma carta onde 
disse que está há dois meses na po-
lítica activa e nesse tempo percebeu 
que a Frelimo é uma organização 
maquiavélica. Pode explicar me-
lhor? 
Maquiavelismo significa pretender 
tudo através da força brutal. A de-
mocracia significa a razão. Tens que 
ganhar porque mereces. 
A Frelimo está no poder através de 
fraude, através da intimidação, da 
eliminação dos seus potenciais opo-
sitores e das vozes críticas. A arma 
mais forte da Frelimo hoje é incutir o 
medo na sociedade. A Frelimo já não 
tem arma ideológica nem moral.  A 
sua arma principal é o medo, contro-
lo das pessoas. Na filosofia política, 
aprendemos que as pessoas nascem 
através do medo, agem consoante o 
espaço do medo que têm. Thomas 
Hobbes foi quem idealizou que o 
Estado construiu-se a volta do medo. 
As pessoas constituíram-se como um 
Estado para salvaguardar pelo menos 
a vida entregando o poder num tira-
no ou num poderoso para salvaguar-
dar e salvar a vida. Portanto, diante 

“A Renamo lutou contra uma força autoritária, ditatorial que não deixava espaço das liberdades 
fundamentais dos cidadãos”
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Este Desenvolvimento Review (DesR) analisa as ac-

ções do Banco de Moçambique (BdM) ao longo dos 

últimos 10 anos e constatou que, em períodos elei-

torais, o banco emissor muda o sentido da política 

monetária, com influência na competição eleitoral.

1. Introdução
Apesar de, nos últimos anos, a sua imagem ter sido um pouco 
beliscada pelo seu aparente envolvimento em alguns escânda-
los tais como a questão da dívida pública oculta; intervenção 
financeira duvidosa no Moza Banco; e os processos de recru-
tamento de recursos humanos pouco transparentes, o Banco 
de Moçambique continua a ser das poucas entidades públicas 
com uma reputação de integridade, imparcialidade e imunida-
de às pressões políticas, normalmente exercidas pelo partido 
no poder, Frelimo, para uso do poder público para beneficio 
do partido.  
No entanto, uma avaliação minuciosa da evolução da emis-
são monetária em Moçambique, conforme é detalhadamente 
explicado na secção seguinte, sugere haver possibilidade de 
acções ‘ocultas’ do BdM, em períodos eleitorais. Esta prática, 
que tem sido comum, um pouco por todo mundo, mas com 
maior incidência em países africanos e sul americanos, resulta 
da pressão política dos governos sobre os bancos centrais. E, 
consiste na expansão da emissão, oferta monetária ou redução 
da taxa de juro de política monetária, em períodos eleitorais 
para criar uma falsa sensação de bem-estar socioeconómico, 
e por esta via, reeleger ou favorecer a eleição do candidato do 
partido no poder (Hakes, 1988, Wallner, 2012, Eryilmaz e 
Murat, 2016).
Neste sentido, o presente Desenvolvimento Review analisa a 
política monetária do BdM nos anos de realização de eleições. 
Especificamente, pretende-se avaliar, se a política monetária 
(expansiva ou restritiva) difere entre períodos pré-eleitorais e 
pós-eleitorais. Para além desta introdução, este artigo apre-
senta, na secção 2, uma discussão sobre algumas coincidên-
cias curiosas entre a evolução da emissão monetária e os ciclos 
eleitorais em Moçambique; já na terceira secção descreve-se o 
cenário da política monetária do BdM, em 2019, no contexto 
do actual ciclo eleitoral que iniciou em 2018. Finalmente, na 
secção 4 apresenta as principais conclusões do artigo.

2. Algumas coincidências entre a evolução da oferta mo-
netária e os ciclos eleitorais

Esta secção analisa quatro aspectos que levantam algumas dú-
vidas sobre a independência e imparcialidade do BdM durante 
os períodos eleitorais, em Moçambique.

a) O crescimento da oferta monetária duplica em anos de 
eleições

A tabela 1 apresenta a evolução do crescimento da emissão 
de moeda (M1) em Moçambique desde Janeiro do ano 2000 
até Junho de 2019. Os dados apresentados nesta tabela estão 
divididos em três grupos, crescimento da oferta monetária em 
anos de eleições gerais (cor de laranja), anos de eleições autár-
quicas (verde) e anos sem eleições (branco).

Emissão monetária excessiva em períodos eleitorais:

Simples coincidência ou “campanha eleitoral 
oculta” do Banco de Moçambique?*

monetária) para uma política expansiva (incremento da emis-
são monetária). Em todos anos em estudo, a oferta monetária 
apresenta uma tendência decrescente entre Janeiro e Abril, 
alterando, posteriormente, para uma tendência crescente, nor-
malmente até ao início da campanha eleitoral ou mesmo até 
as vésperas das eleições. 
Com a excepção de 2014, em todos os outros anos em análise, 
o BdM voltou a restringir a oferta monetária logo a seguir às 
eleições, num esforço de controlar possíveis pressões inflacio-
nárias causadas pela emissão excessiva de moeda no período 
pré-eleitoral.

tária cresceu de uma forma mais moderada (1999 e 2014), a 
RENAMO e seu candidato presidencial teve um crescimento 
eleitoral, dando lugar a uma maior competição eleitoral. 

Estes indícios sugerem que, mesmo que de forma indirecta, o 
BdM terá tido alguma influência no sentido de voto dos mo-
çambicanos nas eleições gerais e provinciais realizadas desde 
1999.

3. Evolução da política monetária nas vésperas das elei-
ções gerais e provinciais de 2019

O gráfico 2 ilustra o comportamento da oferta monetária e da 
taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) do BdM nos 
últimos oito meses.

Tabela 1: Emissão monetária em Moçambique: ano eleitorais vs anos sem eleições 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
M1(%) 1.6 1.9 1.8 1.5 1.8 1.8 1.4 1.4 1.9 0.7 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
M1(%) 2.7 2.5 0.1 1.1 1.3 1.6 0.9 1.7 0.1 0.2 1.3 

Fonte: Banco de Moçambique (2019) 

Notas: As cores indicam os anos de realização de eleições (cor e laranja ara eleições gerais, verde para eleições autárquicas e branco para anos 

sem eleições) 

Da análise da tabela supracitada, verifica-se que, em anos sem 
eleições, a emissão monetária cresceu em média 1%, por mês, 
com o valor mínimo de 0.1% (2011 e 2017) e máximo de 2.5% 
(2010). Em anos de eleições autárquicas (2003, 2008 e 2018), a 
oferta monetária também cresceu em 1%, com uma mínima de 
0.2% (2018) e máxima de 1.8% (2003). E nos anos de eleições 
gerais (1999, 2004 e 2019), a oferta monetária aumentou em 
cerca de 2%, por mês, com uma média mínima de 1.3% (pri-
meiro semestre de 2019) e máxima de 2.7% (2009).

b) A oferta monetária é maior em períodos pré-eleitorais 
que em períodos pós-eleições

O gráfico 1 mostra a evolução da emissão monetária nos anos 
(1999, 2000, 2009 e 2014) em que foram realizadas eleições 
gerais em Moçambique. O primeiro aspecto que salta à vista, 
ao se observar o gráfico 1, é uma transição na política monetá-
ria do BdM, de uma política restritiva (contração da emissão 

Gráfico 1: Evolução da Oferta Monetária em Anos de Eleições Gerais em Moçambique 

1999                                                                                      2004 

2009 2014 

   Fonte: Banco de Moçambique (2019) 

   Notas: As barras cor de laranja indicam o mês no qual foram realizadas as eleições gerais 

c) A oferta monetária sempre acelera nas vésperas (perío-
do de campanha eleitoral) das eleições gerais

O gráfico 2 ilustra a variação mensal da emissão monetária 
nos anos (1999, 2004, 2009 e 2014), em que foram realizadas 
as eleições gerais em Moçambique. O gráfico acima mos-
tra que em todos os anos de eleições gerais, nos períodos de 
campanha eleitoral (45 dias antes da realização de eleições), o 
BdM sempre injetou mais dinheiro no sistema financeiro na-
cional e, em alguns casos, contrariando a tendência de políti-
ca monetária restritiva verificada no período imediatamente 
anterior à campanha eleitoral.

 

Gráfico 2: Evolução do Crescimento da Emissão Monetária em Anos de Eleições Gerais em 

Moçambique 
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 Fonte: Banco de Moçambique (2019) 

 

 

  

d) Existe uma correlação forte entre a expansão monetária 
em anos de eleições e os resultados das eleições

A tabela 2 compara a evolução da oferta monetária e os resul-
tados eleitorais tanto das eleições legislativas como das presi-
denciais nos anos 1999, 2004, 2009 e 2014. 

A tabela 2 compara a evolução da oferta monetária e os resultados eleitorais tanto das eleições 

legislativas como das presidenciais nos anos 1999, 2004, 2009 e 2014.  

Tabela 2: Oferta Monetária e Resultados das Eleições Gerais em Moçambique  

Ano 1999 2004 2009 2014 Coeficiente de Correlação 
M1(%) 1.6 1.8 2.7 1.6 1 

Votos Legislativas Frelimo (%) 48.6 62 74.7 55.7 0.93 

Votos Legislativas Renamo (%) 38.8 29.7 17.7 33 -0.95

Votos Presidenciais Frelimo (%) 52.3 63.7 75 57 0.94

Votos Presidenciais Renamo (%) 47.7 31.7 16 36.6 -0.92
Fonte: Banco de Moçambique (2019) e Conselho Constitucional (2004, 2014), EISA (2016) e Nuvunga (2014) 

Coincidência ou não, a verdade é que existe uma correlação 
forte entre a evolução da emissão monetária em períodos elei-
torais e os resultados da votação, sendo essa correlação positi-
va para a Frelimo e o seu candidato e negativa para a RENA-
MO e o seu candidato. A tabela 2 mostra claramente que, nos 
anos em que se verificou um crescimento acentuado da oferta 
monetária (2004 e 2009), a vitória da Frelimo e seu candidato 
presidencial foi esmagadora. Nos anos em que a oferta mone-

Gráfico 2: Evolução da Emissão Monetária (M1) e da Taxa de Juro e Política Monetária 

(MIMO) em Moçambique (2019) 

    Fonte: Banco de Moçambique (2019) 

Nota: NMC – Notas e Moedas em Circulação (M1); escala à esquerda (milhões de meticais); escala à direita (percentagem, %). 

A principal constatação é de que o padrão do ciclo eleitoral 
está a repetir-se, ou seja, depois de ter iniciado o ano com 
uma política monetária restritiva, manifestada pela redução da 
oferta monetária e manutenção da taxa MIMO em 14.25%, 
em Maio, o BdM começou adoptar uma política monetária 
mais populista e, portanto, mais a favor aos interesses eleito-
rais do governo do dia, aumentando a oferta monetária. Por 
exemplo, de Junho para Julho a emissão monetária aumentou 
em 5%, reduzindo a taxa de juros de política monetária e mais 
recentemente, no terceiro dia da campanha eleitoral, reduziu a 
taxa de reservas obrigatórias.

4. Conclusões
O presente Desenvolvimento Review (DesR) descreveu a 
evolução da política monetária do Banco de Moçambique em 
anos de eleições e analisou os seus possíveis efeitos sobre o 
comportamento eleitoral dos moçambicanos. Constatou-se o 
seguinte:

O crescimento da emissão monetária em Moçambi-
que é duas vezes maior em anos eleitorais compara-
tivamente aos anos sem eleições;
 A acção do Banco de Moçambique, em períodos 
eleitorais têm influenciado as intenções de votos a 
favor da Frelimo e seus candidatos presidenciais, 
prejudicando a competição eleitoral;
A tendência de emissão excessiva de moeda em pe-
ríodos de eleições está a se repetir em 2019, acompa-
nhada da redução da taxa de juro de política mone-
tária e da taxa de reserva obrigatória.  
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Uma das frentes mais acti-
vas do conflito político-
-militar, que decorre há 
vários meses em diversas 

regiões de Moçambique, aconte-

ce no distrito de Murrupula, na 

província de Nampula, norte de 

Moçambique, onde um contin-

gente da Polícia da República de 

Moçambique(PRM) foi enviado 

para a localidade de Naphuco para 

repor a ordem, alegadamente  per-

turbada por homens armados da 

Renamo, e um agente terá sido rap-

tado. Na verdade, um esquadrão de 
elite das forças governamentais foi 
enviado para o local.
“(...) fizemos uma defesa circular, 
em que todos parámos e concentra-
mos o fogo. Mas sem esperar que 
aqueles podiam responder, porque 
nós fomos de madrugada. Quan-
do responderam cada um correu à 
sua maneira e ele ficou”, relata um 
agente das forças especiais da Uni-
dade de Intervenção Rápida (UIR) 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), que revela ain-
da ter realizado várias “missões” de 
eliminação de alvos previamente 
identificados pelos comandantes, 
uma das quais a 25 de Setembro de 
2015, em  Zimpinga (41 quilóme-
tros a leste de Chimoio na Estrada 
Nacional Número 6, entre Gondo-
la e a Missão de Amatongas ), onde 
a ordem era eliminar fisicamente 
Afonso Dhlakama, líder da Re-
namo. “Aquele velho (Dhlakama) 
não morre”, disse. Leia a seguir um 
relato arrepiante, feito por quem 
diz ter participado e por isso tes-
temunha. “Estamos cansados. Não 
ganhamos nada e estamos a sonhar 
com aquilo”, diz o agente. 
O referido agente, cuja identidade 
não revelamos, nasceu na cidade 
de Maputo em 1985. Fez os seus 
estudos nesta cidade até completar 

a 10ª classe. Em 2005 foi incorpo-

rado no Serviço Militar Obrigató-

rio (SMO), que concluiu em 2007.

“Cumpri a tropa no Centro de 

Formação de Forças Especiais de 

Nacala Porto”, diz o agente. 

Cumprido o serviço militar, e de-

pois de algum tempo em que tra-

balhou para uma empresa privada 

de segurança, foi incorporado nas 

fileiras da PRM. 

“Entrei para a polícia; fizeram uma 

selecção. Queriam aqueles que ti-

nham sido militares e que tivessem 

feito o curso de armamento, para 

serem da Intervenção  Rápida, mas 

estando na Presidência da Repú-

blica. Trabalhei na RP1 e na RP2”, 

diz ele. RP é a sigla para Residên-

cias Protocolares pertencentes à 

Presidência da República.

Acompanhe excertos da entrevista 

com o referido agente:

SAVANA: Qual é o seu percurso 

Relato arrepiante de quem diz ter participado

até chegar às Forças Especiais?

Agente: Fui militar das Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique 

(FADM). Comecei a minha forma-

ção militar na Catembe, na Escola 

de Fuzileiros Navais. Depois fiquei 

dois anos à procura de emprego, até 

ser incorporado na polícia. Aque-

les que foram à tropa não podem 

ser cinzentinhos; têm de pertencer 

às forças especiais. Fui fazer outra 

formação de anti-motim, de contro-

lo de multidões, no caso de greves. 

Essa formação anti-motim é uma 

especialidade, Força de Intervenção 

Rápida é outra. Intervenção Rápi-

da é uma força tipo bombeiro, que 

aparece para resolver um problema 

e acabar. Então, porque é que levam 

os que foram à tropa? É Porque es-

tes sabem disparar vários tipos de 

armas. Por exemplo, eu sei disparar 

cerca de 26 tipos de armas. Esses das 

esquadras só sabem disparar pistola 

e AKM. Por isso é que aqueles que 

estiveram na tropa não podem estar 

numa esquadra; têm de estar num 

quartel, então nós temos uma dupla 

função; operamos como militares e 

como polícias também.

Em que ramo da corporação está 

afecto?

Sou agente da Polícia, da Unidade 

de Intervenção Rápida. Estive a tra-

balhar na Presidência da República. 

Fiz curso de franco atirador. Vocês 

não sabem o que existe aqui, guer-

ra existe só que nas cidades não há 

guerra.

Onde e desde quando é que há 

guerra?

Estava na escolta presidencial, mas 

fui destacado para Nampula porque 

precisavam de franco-atiradores 

para operar as armas pesadas que 

estão lá; canhões novos de fabrico 

russo ZU 23. Já existiam do mes-

mo tipo antigas, mas recentemente 

chegaram novas. Só na posição de 

Gorongosa, onde estive em 2012 

e 2015, existiam pelo menos oito. 

Éramos uma força conjunta que 

estávamos lá a realizar tiros com 

Dragunov, uma arma que usamos 

para procurar as pessoas indicadas 

e abatê-las, porque temos tido esse 

trabalho.

Que trabalho é esse, com quem 

você realiza?

Somos mais ou menos um pelotão 

de 20 especiais. Quando começou 

aquele problema na Gorongosa, em 

2011, fizemos uma reciclagem e a 

primeira missão foi em 2012. Nós 

vamos lá quando a situação não está 

nada bem. Primeiro, há pessoas que 

avançam para lá e, quando a situação 

não está nada bem, chamam os ati-

radores de armas pesadas para che-

gar e destruir. Nós é que entramos 

lá e matamos aquele comandante 

que diziam que era anti-bala; aquele 

as pessoas (a serem abatidas). Eles 

trazem e dizem “vão até à zona x, vai 

passar alguém”, dão-nos a informa-

ção toda da pessoa (vestuário, car-

ro), dizem para persegui-la até uma 

zona onde a polícia não estará.

Já realizou alguma missão contra 

Afonso Dhlakama?

Já, só que aquele também é um 

drogado. Primeiro tentamos matar 

Dhlakama no distrito de Moma, 

mas falhamos. Em Manica, agora, 

só que aquele senhor não morre. 

Quer dizer que o vosso pelotão 

estava em Manica atrás de Afonso 

Dhlakama?

O trabalho ali foi assim; manda-

ram-nos para lá alguns dias antes. 

Fomos recebidos por um dirigente 

(nome omitido). Primeiro eles (o 

líder da Renamo e a comitiva) esta-

vam num comício, a força da escolta 

que estava lá dava-nos informações. 

Quem organizou aquilo, quem nos 

estava a dar refeições, em que sítio 

nós dormimos em Manica, o res-

ponsável dizia, “que tal hoje não 

pode falhar nada”. 

Mas falharam...

Não falhamos. Muitos morreram, 

mas aquele velho (Dhlakama) não 

morre, desapareceu. Ali tem monta-

nhas, nós ficamos na parte alta, não 

podiam ir outros colegas lá em bai-

xo porque senão podia haver fogo 

cruzado, naquilo de que o carro que 

passasse havia de levar, porque não 

estávamos com armas ligeiras; usa-

mos armas próprias para estragar 

carros. Pusemos ali a mira, sabíamos 

que Dhlakama vinha, porque esta-

vam no comício e de lá ligavam para 

o nosso comandante a avisar que daí 

a pouco tempo Dhlakama havia de 

passar, que já partiu, alimentem as 

armas, e posicionamo-nos com as 

metralhadoras, mas não sei como 

é que é possível um carro passar a 

poucos metros e não ser atingido. 

Vários morreram ali mas Dhlakama 

conseguiu sair. Ainda perseguimos 

mas eles responderam. 

Quem é que deu as ordens para 

essas missões em que você parti-

cipou?

Sabe, aqui em Moçambique tem 

pessoas que nunca são mencionadas, 

de quem nunca se fala. Quando há 

problemas, sempre fala a polícia, os 

militares, mas há uns que sempre 

ficam por detrás disso: SISE. São 

grandes, têm informação de tudo 

isto aqui.

Só actuaram em Nampula, Manica 

e Sofala?

Realizamos missões porta-à-porta 

na província de Sofala, nos distritos 

de Caia, Marromeu e Gorongo-

sa. Chegávamos, batíamos à porta, 

e aqueles que saíam eram mortos. 

Obtemos informação dos líderes 

comunitários; são eles que nos in-

formam sobre a presença de homens 

da Renamo numa determinada re-

gião.

Onde é que foi a missão mais re-

cente?

Eu fui chamado para Murrupula, 

em Nampula, em Janeiro de 2016. 

Porque conforme já disse, os líderes 

comunitários conseguem observar 

os movimentos nas aldeias, e verifi-

car a chegada de pessoas ou grupos 

estranhos. Então, chamaram-nos 

para lá. Não permanecemos lá; fica-

mos num hotel, como civis, à espera 

de indicações para irmos trabalhar”.

Que tipo de trabalho foi esse? 

Há uma base da Renamo numa al-

deia, é uma coisa de 42 quilómetros 

depois da Estrada Nacional. Dei-

xamos os carros para não provocar 

ruído. É uma zona onde não entram 

frequentemente carros; os únicos 

carros que vão para lá vão à procura 

de carvão e lenha. Nós fomos a pé. 

Mesmo agora que estou a falar tem 

lá forças pertencentes à 6ª Unidade 

da Intervenção Rápida, tentando 

resgatar um homem que desapare-

ceu com a sua arma. 

Está a falar de um vosso colega que 

desapareceu? Como é que desapa-

receu?

Nós fomos lá e identificamos uma 

base da Renamo. Fizemos uma de-

morreu com canhão em Muxúnguè.

Em que outras missões você esteve 

envolvido?

Nós ficamos no quartel, mas eles 

chamam-nos e dizem vão para a 

província x. Saímos daqui de avião, 

e lá apanhamos viaturas dos coman-

dos provinciais. O que me deixa 

revoltado é que o meu trabalho é 

combater a criminalidade, manter 

a ordem e tranquilidade públicas. 

A polícia não é para matar; é para 

apanhar a pessoa, isolar e entregar à 

justiça para ser ouvida e de lá darem 

seguimento. É o que nós entende-

mos. Mas aqui neste nosso país al-

guém pode chegar, dar ordens para 

entrar no carro, e nós só temos de 

cumprir ordens. Ninguém vai apare-

cer a dizer que não quer, porque há 

consequências. Vinham com a foto 

e diziam: “está aqui, vão mata-bi-

char e aí onde vão mata-bichar vai 

aparecer alguém, então aquele que 

vier, primeiro isolam o guarda-cos-

tas dele porque virá acompanhado”. 

Dão toda a informação de que “este 

virá acompanhado, o nome não vos 

vamos dizer, mas é esta pessoa na 

foto e deve ser abatida”.

Então, as missões não são só contra 

os homens armados da Renamo?

Em Maputo nunca usamos armas 

contra militares. Conforme eu dis-

se, dão-nos a foto e depois vão ouvir 

que um desconhecido foi encontra-

do morto na zona x, como se tivesse 

sido um assalto.

Quer dizer que também operam 

nas cidades?

Na cidade da Beira, mas onde tra-

balhei mais foi em Nampula. Em 

Nampula já seguimos um Nissan 

Navarra  branco dupla cabine, com 

matrícula vermelha. Seguimo-lo 

desde o hotel, no centro da cidade, 

fomos via Cipal, um pouco depois 

da Faina, contornou para a estrada 

Nampula-Cuamba, e era ali mesmo 

que o queríamos. Passamos o mer-

cado Waresta, fomos até antes de 

Namina, tem o distrito de Ribáuè, 

quando saímos de Rapale tem uma 

grande distância de mato. O nosso 

primeiro carro, um Prado preto, ul-

trapassou e atrás estava outro Pra-

do, ele praticamente ficou no meio. 

Furámos o pneu de frente, ele per-

deu a direcção e foi parar perto da 

linha férrea. Nós queríamos um que 

estava atrás, a mexer o telefone, um 

saiu e queria responder o fogo, mas 

levou na cabeça. O responsável e o 

motorista também quando iam sair, 

atiramos mortalmente. Ficaram ali.”

Que outras missões de que se re-

corda?

Há bocado fomos a Manica, tive-

mos um trabalho, só que lá fomos à 

paisana. Recebemos a foto da pes-

soa que nos disseram que devia ser 

abatida. Nós não conhecemos bem 

Há esquadrões de morte para abater opositores*  

fesa circular, em que todos paramos 

e concentramos o fogo, mas sem es-

perar que eles pudessem responder, 

já que era de madrugada. Quando 

responderam fogo cada um correu à 

sua maneira e ele ficou, tinha uma 

metralhadora PK de 475 munições 

(é uma metralhadora Kalashnikov 

russa vulgarmente conhecida por 

PK), tinha dois carregadores. De-

pois o Comandante ligou e disse 

que queria esse elemento vivo ou 

morto, e com a sua arma.

Como é que vocês comunicam 

com os líderes comunitários?

Todos os líderes comunitários, nas 

províncias, trabalham com as forças 

governamentais; eles dão informa-

ção. Têm a missão de vigiar na al-

deia, e informar sobre a presença de 

elementos da Renamo; quem são os 

responsáveis, quem são os delega-

dos, etc. Então nós chegamos, bate-

mos à porta e levamos a pessoa. 

Então, está a dizer que os homens 

armados da Renamo vivem no 

meio das populações?

Eles (os homens armados da Rena-

mo) vivem muito bem com a popu-

lação, e a população não denuncia.

Esses homens armados da Rena-

mo são jovens? 

Dos que já capturamos nunca vi jo-

vens. Aqueles jovens que aparecem 

a entregar-se como membros da 

Renamo são informadores. Mui-

tos daqueles que se entregam estão 

a ser chantageados e agora estão a 

ter problemas para regularizar os 
documentos. Muitos nem são guer-
rilheiros.
“Em Tete é que foi mais vergonho-
so porque o comandante que esta-
va lá em frente disse queimem lá”
Quantos homens armados da Re-
namo estavam em Murrupula? 
Não sabemos quanto são, porque 
muitos não andam fardados, eles 
vivem com a população. Eles nun-
ca foram a uma aldeia e começarem 
a disparar. A Força de Intervenção 
Rápida é que queima escolas, se não 
sabiam. Nós quando íamos atacar, 
quando entrávamos numa aldeia, 
começávamos a disparar de um lado 
para o outro, e todos fugiam. O co-
mandante ligava e dizia que “os ho-
mens da Renamo fizeram isto aqui”, 
e logo vinham ordens superiores a 
dizer  “destruam isso aí”.
Então, quando as populações fo-
gem porque dizem estarem a ser 
atacadas pelas Forças Governa-
mentais não estão mentir?
Não estão a mentir. Em Tete é que 
foi mais vergonhoso porque o co-
mandante que estava a frente disse 
queimem lá essas palhotas, matem 
os cabritos, bois e outros animais. 
Quem foi esse comandante?
O comandante é (nome omitido). 
Ele teve problemas de tráfico de 
drogas. Foi condenado mas não 
cumpriu a pena, foram tirá-lo quan-
do começaram essas confusões e 
foi colocado como comandante em 
Nampula. Quando começou a ins-
tabilidade em Nampula foi-se insta-
lar a Intervenção Rápida na rua dos 
Sem Medo, e foi aí que tudo come-
çou. Aquele Dhlakama tem medo 
dele, e do (nome omitido), mais co-
nhecido por Adolfo, foi comandante 
dos comandos, um desertor da Re-

namo. A pessoa com quem anima 

cumprir missões é o comandante 

(nome omitido), porque nas missões 

que ele comanda não morre nin-

guém. Agora, ir com o comandante 

(nome omitido) morre o próximo 

dele, porque aquele no mato não 

tira a mão do bolso e não é atingido 

pelas balas. O comandante (nome 

omitido) foi comandar em Nampu-

la, então aqueles (Afonso Dhlaka-

ma e os seus homens) fugiram para 

Gorongosa, ele foi atrás deles como 

comandante do batalhão indepen-

dente da Gorongosa, até agora.

Então o comandante (nome omiti-

do) está em Sofala ou em Tete?

Esse (nome omitido) está na Go-

rongosa, mas é chamado em todo 

o sítio onde há confusão, por isso 

mandaram-no para Tete. Fomos 

juntos para lá, entre Maio e Setem-

bro.

Além do vosso pelotão existem ou-

tros que realizam essas missões?

Não é o único. Outros estão espa-

lhados pelas províncias.

E existe armamento?

Tem carros blindados novos com 

canhões. Chegaram novos carros na 

brigada montada, foram buscar ao 

porto de madrugada já estão aí ho-

mens a serem formados. Há canhões 

ZU23, armas de precisão Dragunov, 

e metralhadoras Pecheneg, todas de 

fabrico russo. 

Porque é que decidiu revelar-nos 

tudo o que tem feito?

Tenho filhos por criar, e aquele tra-

balho está a criar-me perturbações 

mentais. Desde que esta confusão 

da Renamo começou as pessoas 

estão a morrer. Fui fazer outra for-

mação anti-motim, de controlo de 

multidões, no caso de greves. Não é 

para isto que nós juramos. É por isso 

que alguns já foram expulsos, por se 

recusarem a cumprir certas missões. 

Por exemplo, somos chamados para 

uma formatura, e daqui para a aqui, 

nos dizem, “senhores, entram no 

carro, levem bazucas”. Bazucas não 

são para o controlo anti-motim. 

Para  debelar um motim precisa-se 

de  pressão de ar e gás lacrimogéneo. 

Agora, quando te dizem para levar 

roquetes isso é guerra, e para mim 

não faz sentido.

Também já participou em mani-

festações? Porque é que levam ar-

mas com balas verdadeiras?

Quando se vai a um sítio para se 

manter a ordem contra um motim 

só tinha de ser com gás lacrimo-

géneo e pressão de ar, mas leva-se 

Makarov, leva-se AKM para com o 

gás lacrimogéneo afugentar a mul-

tidão e fazer demonstração. Em 

todas as manifestações tem de se 

fazer demonstração, pessoas têm de 

cair para aquilo parar, é como temos 

feito. Para as pessoas saberem que 

a próxima bala pode ser para mim, 

é aquilo que nós chamamos de de-

monstração.

Quer dizer que há entre vós um 

sentimento generalizado de revol-

ta?

Uma das razões é que estamos a fa-

zer um trabalho que não correspon-

de com aquilo porque nós juramos 

e também porque não nos pagam 

horas extras, porque nós somos so-

licitados a altas horas da noite ou de 

madrugada. Estamos a fazer coisas 

que não são aquilo que a lei manda. 

Até aí os nossos chefes ... nós pensa-

mos que eles recebem, mas não nos 

dão. Não é nada patentear a Cabo 

quando aquilo ali só acrescenta 200 

Meticais no meu salário. Quando 

eles diziam que haviam de nos agra-

decer, eu pensei que fosse um valor 

mesmo assim... mas só nos deram 

patente de Segundo Cabo.

Qual é a patente que esperava ter?

Talvez se eles falassem de Sargento 

Principal ou Sargento... 

E qual é a promoção que teve?

Fui promovido de Guarda a Cabo.... 

porque esse valor não chega a ser 

nada se comparado com aquilo que 

nós fazemos. Até prefiro mil vezes 

estar a fazer patrulha 24/24, do que 

ir fazer um trabalho que se fosse 

contratado um dia saía a ganhar, 

porque aquilo é um risco. Nós faze-

mos e assistimos as coisas nos jor-

nais... e aquilo que vocês escrevem 

não é tudo o que nós fazemos.

Qual foi a sua primeira operação?

A minha primeira operação foi 

em Nampula, na Rua dos Sem 

Medo, naquele ataque à residência 

de Afonso Dhlakama, na Rua das 

Flores. Íamos lá com ordens do Co-

mandante (nome omitido); ele era o 

Comandante Provincial. Ele agora 

foi substituído.

Quantos vocês são no vosso gru-

po?

Estou num grupo separado porque 

há um grupo normal da Intervenção 

Rápida e há o grupo de acções es-

peciais, que é o meu grupo. No meu 

grupo somos cerca de 50.

E o vosso alvo são os homens ar-

mados da Renamo?

É o que pensávamos, mas mais tarde 

fomos ver que não só eram eles por-

que há certos dias em que vinham 

com fotos para fazermos certos tra-

balhos, mas só que aqueles já não 

aparentavam ser homens da Rena-

mo. 

Nampula é o sítio onde havia mais 

problemas. Porque para acabar aqui-

lo ali em Nampula teve de se fazer 

o trabalho porta-a-porta. Porque 

os líderes comunitários tinham o 

seu papel de identificar as pessoas; 

quem é o líder, quem é o delegado 

da Renamo. Então a gente ia lá... 

sem o líder, o líder só dizia aos ho-

mens do reconhecimento e o reco-

nhecimento não abate quem abate 

somos nós das operações especiais.

Os teus colegas também estão des-

contentes?

Lá há muito descontentamento. Só 

que ali não se pode fazer o que... no 

meio de muitos estar a murmurar 

porque ali há muita gente que quer 

subir na base do outro. Pode ir dar 

informação.. uma informação dali 

dentro vale muito. Então ali há mui-

to risco. O dinheiro é pouco, mas o 

risco é grande. Nós temos todas as 

provas que podem implicar muitos 

comandantes, porque são eles que 

dão as ordens. 

Não teme represálias?

Para eu tomar a decisão de falar 

sobre isto é porque eu acabava de 

cumprir uma missão. Acabava de fa-

zer um trabalho e todos nós saímos 

a murmurar; saímos mesmo mal, le-

sados, fomos atirar em pessoas e nós 

saímos lesados. 

Que operação foi?

Tivemos um trabalho... primeiro fo-

mos a Tete. Então vinha um D4D, 

nós estávamos num sítio ali. Saímos 

com uns carros Prados fomos até 

um sítio numa sombra onde toma-

mos refrescos e sumos. Apareceu 

um agente do SISE e disse a foto 

é esta aqui; uma foto bem grande. 

Quando este aqui aparecer vocês 

hão-de ver; pelo movimento hão-de 

ver. De facto, ninguém nos disse. Vi-

mo-lo a vir primeiro e o guarda-cos-

tas estava no meio, e notou-se que 

este estava protegido. Saímos com 

ele, seguimos. O nosso carro avan-

çou primeiro, ficou um outro Prado 

porque eram quatro Prados; ficou 

um Prado atrás um outro adiantou. 

Quando ele vinha foi bloqueado. 

Primeiro atiramos contra o ADC. 

O ADC deu um tiro para o ar, mas 

ele foi atingido mortalmente. Logo 

que ele fez aquilo o carro foi bater 

num arbusto, e ele (o alvo) quando 

tentou sair foi mesmo à queima rou-

pa. Daí saímos e apanhamos o voo e 

voltamos para Maputo.

Outro dia já fomos a Nampula far-

dados. Nós não fazemos isto porque 

gostamos de guerra. Não ganha-

mos nada. Vale a pena eles, porque 

ganham quando a gente mata, eles 

rebocam gado nos camiões; por 

exemplo, o meu comandante, o car-

ro que está a andar com ele é por 

causa daquele gado que se levou lá 

na Gorongosa. Nós não levamos 

nada. E um comandante lá também 

foi bem chantageado porque o dia 

que fomos queimar, tivemos ordens 

de queimar motorizadas, aquelas 

todas motorizadas da Renamo, nós 

a incendiar ele levou aquela mota 

e fugiu. Até hoje está a andar com 

aquela mota, Badjadja, uma mota 

vermelha, sem matrícula até... Co-

mandante Serafim. 

Aqueles só nos usam, nós não ga-

nhamos nada com isto. 

*Entrevista concedida por um agente 
da Unidade de Intervenção Rápida 
(UIR) ao SAVANA e ao jornal @

Verdade em Março de 2016 e publi-
cada neste jornal a 11 de Março de 

2016. O agente disse ter participado 
em várias operações para aniquilar 

opositores políticos, incluindo na 
operação em Zimpinga (Manica) para 

assassinar o então líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama. Pela relevância 

da entrevista, num momento em que 
cinco agentes da UIR participaram 

na operação do assassinato de Anas-
tácio Matavele, director-executivo do 

Fórum das Organizações Não Gover-
namentais de Gaza (FONGA), nesta 

segunda-feira, o SAVANA volta a 
publicar a entrevista.    
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A agricultura de pequenas explorações (sector familiar/
camponeses) representa 99% das explorações agrícolas do 
país. Estes produzem todo o algodão, amendoim, batata-
-doce, caju, feijões, mandioca, mapira, milho, tabaco, entre 
outras culturas alimentares e de rendimento. Os médios e 
grandes produtores produzem açúcar, soja, arroz (uma par-
te), batata-reno, cebola, hortícolas. Os produtos pecuários 
não são referidos neste texto. 

Sobre estes produtores, o único que se pode ler nos docu-

que designa por “agricultores emergentes”, isto é, a trans-
formação de pequenos em médios produtores, sobretudo 
pela ampliação das áreas por introdução de máquinas e o 
chamado pequeno “agricultor comercial”, referindo-se, so-
bretudo, aos produtores que produzem sob contrato (out 
growers), como são os casos dos produtores de algodão, ta-
baco, gergelim e feijão bóer e, em menor mas crescente es-
cala, a cana-de-açúcar.

Com excepção da alta Zambézia e zonas contíguas da pro-

com a produção de algodão, cana-de-açúcar, hortícolas e 
soja), o fenómeno designado por agricultores emergentes 
não acontece. Os médios agricultores, cerca de 1,3% do to-
tal das explorações e 2,3% da área agricultada1 , são antigos 

que, sendo técnicos e dirigentes das antigas empresas esta-

-
-

pal, geralmente funcionários públicos e pessoas ligadas ao 
sistema do poder2.

-
gundo as Estatísticas Agrárias do MASA (2015), era de 1,1 

de 1,5 hectares3

-
de, com excepção do milho e da mandioca e feijão bóer nos 
últimos anos, tem mantido ou diminuído nas últimas déca-
das. Estudos do MASA indicam perdas de fertilidade dos 

-
mero de parcelas (2,6 milhões de hectares em 1961 e cerca 
de 4 milhões em 20154

-
dioca, a oferta de outros de bens alimentares “básicos” 
(arroz, feijões e amendoim) de produção nacional por 

em cada um dos bens alimentares5. A produção nacional 
satisfazia as necessidades alimentares, segundo a dieta 

38% em milho, 44% em feijões e 73% em amendoim.

O mesmo não acontece nas culturas considerados como 
commodities
do tabaco aumentaram com base, sobretudo, no incre-

empresas exportadoras. Estes bens sofrem uma primeira 
transformação, para facilitar a exportação (por exemplo, 

-
nação e a secagem do tabaco), isto é, para apenas poder 
exportar a matéria-prima para as indústrias de outros 
países. As culturas de tomate, cebola e outras hortíco-
las, realizadas maioritariamente por médios produtores, 
geralmente utilizam sistemas de rega e usam sementes, 
fertilizantes, pesticidas e possuem fácil acesso aos mer-

-

Além do decrescimento das áreas médias do sector fami-

-
cultura e, em particular, das produções realizadas pelos 
camponeses. Os dados a seguir não deixam qualquer 

-
ticular, dos camponeses. Em 2015, 5% do total dos pro-

6* tinham acesso ao 

utilização de sementes, 7,4% dos agricultores utilizaram 
sementes melhoradas, 3,7% de arroz, 3,6 de amendoim e 

agricultores. Os subsídios de gasóleo e as tarifas de água 

0,5% dos produtores, todos eles de dimensão média e 
grande. As tarifas aduaneiras baixas na importação de 
equipamentos e insumos (na maior parte dos casos de 

DESTAQUE RURAL Nº 73

08 de Outubro de 2019

SECTOR FAMILIAR DA AGRICULTURA 
(3,9 MILHÕES DE FAMÍLIAS):

CADA VEZ MAIS POBRES E MARGINALIZADOS. RAZÕES ECONÓMICAS, INSTITU-
CIONAIS, IDEOLÓGICAS E POLÍTICAS E INTERESSES EXTERNOS

João Mosca
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igualmente, os médios e grandes agricultores. O crédito 

-
ciam o mesmo tipo de produtores.

A política da transformação dos pequenos produtores em 
“emergentes” ou comerciais, sobretudo com base na con-
tratação para a produção de commodities, tem uma abran-

-
res, como de cobertura espacial. As 3,9 milhões de parcelas, 

tem a agricultura como fonte principal de rendimento, 

-
-

-
-

entre 2005 e 2019, de cerca de 6% do orçamento do Estado 
e 1% do PIB nacional. Estes escassos recursos, reforçam a 
pouca capacidade institucional para os órgãos dos ministé-
rios de tutela realizarem as suas funções de Estado, como, 

agrária, a extensão agrária, a construção e manutenção de 
-

ao público na internet) e para a implementação de políticas 

acesso fácil aos pequenos produtores e políticas de preços 
e mercados. A baixa capacidade institucional é mais acen-

-
çamentada para o sector de agricultura entre 2005 e 2019, 

instituições de tutela.

Perante as realidades expostas, não é lógico que, embo-
ra a taxa da população pobre tenha baixado ligeiramente 

-

norte do país) sejam as mais pobres e que as desigualdades 

promoção de médios agricultores ou nos agricultores co-
merciais e para a produção de determinadas culturas (por 
exemplo, soja, caju, frutas e outras). Isto é, alguns parceiros 

-
timento externo (algodão, banana, tabaco, entre outras), 

-
do sobretudo os modelos de subcontratação ou promoção 

-
-

mento do mercado interno, excepto o açúcar (por força do 

e da soja.

-

tores e exportadores de produtos alimentares. A estes 
-
-

te, fortes barreiras alfandegárias. Seria, portanto, contra 
-

competidores.

-

o facto de o campesinato não ser, aparentemente, uma ac-

da reprodução do poder e dos interesses económicos, a 

falta de informação entre outras razões.

-
cundarização do sector familiar, no contexto geral da não 

-

-
bre as capacidades institucionais para o exercício de al-
gumas funções do Estado para a promoção da produção 

(3) interesses externos relacionados com a exportação de 
commodities

actores não integrados no sistema de alianças do poder 
político e económico.

A redução da pobreza e das desigualdades, da inseguran-

menos nos próximos bastantes anos, exige um desempe-

produções alimentares para o mercado interno e da parti-
cipação de 99% dos produtores agrários, que representam 
perto de 70% da população e cujos rendimentos depen-
dem em cerca de 70% da agricultura. Esta é uma mensa-

-
gumas propostas para a promoção da produção alimentar 
com destino ao mercado interno e produzida essencial-
mente pelos camponeses.

1Censo Agro-Pecuário de 2009.
2 Médios produtores comerciais no corredor da Bei-
ra: dimensão do fenómeno e caracterização social -

3Mosca, João (2017), -
mia

4Estatísticas Agrárias de 2015.
5

6Estima-se que cerca de 90% dos fertilizantes são utilizados somente nas cultu-
ras do tabaco e açúcar. O Uso de fertilizantes químicos pelo sector familiar em Mo-
çambique,
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Cartoon
EDITORIAL

Quando a massiva presença da comunidade interna-

cional poderia potencialmente suprimir os piores 

instintos, eis que o vício da violência, incapaz de se 

conter, manifesta-se da forma mais brutal possível, e 

encontra uma vítima que nada mais do que a rotina de uma 

manhã de segunda-feira, poderia esperar.

Nunca teria passado pela cabeça de Anastácio Matavele, que 

de tantas outras coisas proibidas nesta sociedade sem rumo, 

uma delas seria a participação numa iniciativa da sociedade 

civil para a observação eleitoral.

Na verdade, de tão inocente e inofensiva a observação elei-

toral, que não é pela sua existência que as sucessivas fraudes 

que caracterizam as nossas eleições alguma vez tiveram que 

se sentir intimidadas. Elas são feitas à luz do dia, perante 

o olhar incrédulo do mais rigoroso observador nacional ou 

internacional.

Então, porque entenderam que era necessário silenciar Ma-

tavele, se a fraude já foi consumada há meses? Como de tan-

tas outras vezes no passado, nunca teremos resposta.

A única característica que diferencia este assassinato dos ou-

tros é que a incompetência (talvez diríamos excesso de con-

fiança) dos seus autores permitiu que se envolvessem num 

acidente que impediu que prosseguissem com a sua fuga. 

Foram apanhados, e isso serviu para que se confirmasse o 

que sempre se suspeitou; que estes assassinatos são planea-

dos e executados ao nível das chefias das forças de defesa e 

segurança. O monopólio da violência do Estado a ser usa-

do não para combater aos criminosos e os que fomentam a 

instabilidade no país, mas para silenciar vozes politicamente 

incómodas. Dez balas sobre um corpo humano mostram a 

natureza inequívoca da intenção.

Não precisa ser um cientista espacial para perceber qual é o 

motivo deste último homicídio. Depois de toda a controvér-

sia que se gerou em torno dos números do recenseamento 

eleitoral na província de Gaza, uma maior vigilância ao acto 

de votação poderia não impedir que a fraude se concretizas-

se, mas os observadores irão certamente provar que aqueles 

números todos são uma fantasia. Então, num acto de deses-

pero, era necessário transmitir uma mensagem; intimidar os 

observadores nacionais e impedi-los de exercer esse seu pa-

pel como cidadãos. Mas vai ser necessário extinguir todos os 

moçambicanos para que ninguém fique para contar a história 

de como se “arrancam” eleições nesta democracia de fachada. 

Para que os autores deste macabro homicídio se sintam sufi-

cientemente confortáveis para realizar a sua acção em plena 

luz do dia, numa pequena cidade como Xai-Xai, demonstra 

um excesso de confiança que só tem explicação no nível de 

protecção de que gozam. 

Suspender dois comandantes subalternos é uma medida pa-

liativa que parece calibrada para tentar serenar os ânimos. 

Mas aqueles agentes obedecem a um comando. É a este co-

mando que devem ser atribuídas as responsabilidades. Só 

este nível de responsabilização poderá convencer a sociedade 

de que actos de banditismo não são sancionados ao nível do 

poder político. Por enquanto, o silêncio fala mais alto do que 

as palavras. 

O voto pelo 
cano da arma

A 
gente lê a ameaça e não acre-

dita: “Como disse antes, e ape-
nas para reiterar, caso a Tur-
quia faça algo que eu, na minha 

grande e inigualável sabedoria, consi-
dere que está fora dos limites, destruirei 
e aniquilarei totalmente a economia da 
Turquia”.

Quem fala é Mao Tsé Tung, Deng 

Xiaoping, Kim Jong-un? Não, foi um 

republicano, Donald Trump, e um 

imemorial cansaço abate-se sobre 

qualquer linha de discernimento, na 

tentativa de reconhecer a partir de que 

momento se aceitou esta retórica polí-

tica como legítima e indelével. 

É o mesmo senhor que está destram-

belhado e numa fuga para a frente, em 

jeito de paródia, já pede publicamente 

às outras nações que investiguem os 

seus adversários políticos. 

Há uma ténia que rói a democracia, 

que a enfraquece por dentro e me faz 

lembrar um poema do mexicano José 

Emílo Pacheco, que incide sobre a bi-

cha Solitária: «No jardim-de-infância 
nenhuma história /me impressionou 
como o relato de Pedro./ Durante anos / 
levou no seu ventre Pedro uma ténia, / 
uma serpente branca, uma solitária,/ al-
bina e cega — a qual também era Pedro. 
/ Assim levamos todos muito cá dentro a 
morte / sem lhe conhecermos a forma até 
que um dia /ela sai do seu esconderijo e 
diz: vamo-nos?».
O drama é que quem aceita que os 

líderes políticos cheguem a este nível 

de auto-maravilhamento sedativo es-

quece o que outro poema do Pacheco 

prenuncia, Às térmitas: «Às térmitas, 
diz o seu Senhor:/ Derrubai essa casa! 
/E esfalfam-se não sei quantas gerações/ 
a perfurar, a verrumar sem sossego. /
Formigas brancas como o Mal inocente,/
escravas cegas e de sombra incógnita,/
dá-lhe que dá-lhe em nome do dever,/ 
muito por baixo da alfombra /sem exi-
gir aplauso nem recompensa /e cada qual 
conforme o seu minúsculo troço. /Milhões 
de térmitas que se afanarão/até que che-

A presença e o sentido
gue o dia em que de repente/caia o edifí-
cio, feito pó./ Então as térmitas perecerão 
/sepultadas na obra da sua vida.» 

Não serve de consolo verificar que 

hoje os media expõem tudo e que, 

como na pornografia, a partir do ins-

tante em que se mete o pau na boca 

não há como querer enganar a vista a 

dizer que é o de selfie - não há con-

solo. 

O pior é que não tenho nenhum alu-

no que faça a menor menção a esta 

anormalidade, que mostre sinal de ter 

entendido como a cavilosa afirmação 

de Trump, que aqui tenta forçar os li-

mites do seu poder hipnótico, é uma 

colher envenenada a mexer o caldei-

rão do seu futuro; perdidos entre o rap 

e a miséria do seu quotidianozinho 

alheiam-se. Estamos lixados. 

Alheiam-se dos assuntos de fora e de 

dentro: nenhum aluno me comenta 

o assassinato de Anastácio Mata-

vel, director executivo do Fórum das 

Organizações da Sociedade Civil na 

Província de Gaza e como esta acção 

macabra confirma as ameaças de que 

são alvos os observadores eleitorais 

nacionais, em Moçambique; crime 

cuja contundência (dez tiros), no dizer 

de Carlos Mhula, da Liga dos Direi-

tos Humanos em Gaza, “é uma clara 

intimidação à participação na vida po-

lítica em Moçambique e também uma 

ameaça à democracia”. O medo está 

instalado e com isso esvaída a possibi-

lidade de que os meus alunos queiram 

debater assertivamente eleições livres, 

justas e transparentes: é um balão fu-

rado.

Hoje, quarta-feira nove, darei uma 

palestra com o tema Culturas do 

Sentido/ Culturas da Presença, onde 

apresentarei a tipologia que, para esse 

lugar transfronteiriço, traçou o alemão 

Hans Ulrich Gumbrecht, um filósofo 

que soube contornar o beco para onde 

fomos atirados pelo demónio da in-

terpretação e da febre analítica. Sem 

negar nada da pertinência das suas 

habilidades, Gumbrecht apenas nos 

lembra que há outros modos da ex-

periência; que há culturas em que os 

exercícios intelectuais ganharam pre-
ponderância e outras em que a tónica 
foi colocada no corpo, no jogo, na per-
formance, e em que nem todos os “dis-
cursos” se reduzem à tirania do texto 
interpretativo; mais, que, em havendo 
formas de inteligência, de fluxos, e  de 
relação cujos processos passam antes 
pelo corpo e as suas interações, há 
ainda esperança para o mundo como 
presença tangível ser tocado por nós e 
não meramente interpretado.  
Tudo isto é complicado para expli-
car em dez linhas, mas, do ponto de 
vista das consequências sociais, numa 
cultura de sentido sucedem-se as per-
manentes e constantes tentativas de 
transformar o mundo, pois esta tem 
por base a interpretação (crítica) das 
coisas e a projecção dos desejos huma-
nos no futuro; enquanto, este impulso 
no sentido da mudança e da transfor-
mação está arredado nas culturas da 
presença, nas quais os seres humanos 
propendem a inscrever o seu com-
portamento no que consideram ser as 
estruturas e regras de uma dada cos-
mologia ou tradição social. 
E esta diferença pode às vezes ser 
fulcral, por exemplo, em nenhuma 
cultura de sentido se aceitaria como 
aceitável que um partido político con-
tinuasse a apresentar o mesmo cartaz 
em todos os pleitos eleitorais durante 
trinta anos, tal como acontece com a 
Frelimo com os seus eternos tambores 
e maçarocas, porque pareceriam sím-
bolos já deslocados da realidade nem 
se consideraria sério que um partido 
apenas quisesse transmitir que sejam 
quais forem as circunstâncias e o tem-

po histórico tudo permanece igual. O 

que em Moçambique valida um “re-

forço da presença”, noutra cultura de 

maior pendor crítico este cartaz seria 

interpretado como um sinal de abso-

luta indiferença às marcas e aos desa-

fios da actualidade.

Quando apoiantes de 
candidatos eleitorais 
encontram-se..

Exactamente
Quando candidatos 
eleitorais encontram-
se...
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Em Junho de 2018, publiquei 

uma análise com o título “Três 

níveis de incerteza: o que 

se passa em Moçambique e 

porque nos devia interessar?.” Num 

contexto profundamente dominado 

pela temática das chamadas dívidas 

ocultas, tentei avançar os principais 

desafios de ordem económica e po-

lítica que marcavam o país. Econo-

micamente, o país continuava a ser 

profundamente afectado pelas con-

sequências negativas das chamadas 

dívidas ocultas, ou pelas dívidas não 

declaradas, como o governo prefere 

chamar, mesmo depois de provado 

ter havido uma clara intensão de 

ocultação. Politicamente, a morte 

súbita de Afonso Dhlakama, líder da 

Renamo, em momento crucial das 

negociações de paz com o governo 

e o surgimento da insurgência no 

norte do país colocavam um grande 

ponto de interrogação sobre o pro-

cesso de paz e estabilidade política 

efectivas no país. 

Nesta mesma análise, questionava 

como entender um Moçambique 

enfrentando múltiplos desafios de 

ordem estrutural; sobre o que se 

podia esperar da capacidade de Mo-

çambique de vencer, finalmente, a 

sua já longa batalha pela paz e recon-

ciliação nacional. Questionei, igual-

mente, se Moçambique poderia lidar, 

com necessária eficácia, com a pode-

rosa ameaça do chamado “radicalis-

mo islâmico”, caso se confirmasse ser 

este o caso em Cabo Delgado. Pelo 

sim, pelo não, a minha conclusão foi 

de que na realidade, o país enfrentava 

um cenário de crise potencialmente 

multicêntrica, que também podia 

levar a violência de caráter multi-

cêntrico: revoltas nas cidades devido 

ao levado custo de vida causado pela 

crise económica; guerra de guerri-

lha com a Renamo, no campo, mais 

centrada na região centro do país; e a 

chamada “insurgência islâmica”, com 

centro no norte.

Um ano depois, apenas um dos ce-

nários que havia desenhado, afinal, 

graças a Deus, não se materializou. 

Felizmente, não assistimos às revol-

tas populares nas cidades associadas 

ao elevado custo de vida. Contudo, é 

irrefutável que o contexto actual está 

a ser profundamente marcado por 

elevados índices de violência multi-

cêntrica. Mas, o pior e o mais assus-

tador nisto tudo é o intrigante facto 

de esses actos de violência estarem 

a ser perpetrados por indivíduos ou 

grupos supostamente desconhecidos, 

pelo menos, oficialmente. Isto é, an-

tes mesmo de terminada a época do 

oculto, Moçambique transita rapida-

mente para a época do desconhecido.

No caso particular do conflito em 

Cabo Delgado, que em dois anos 

já custou mais de duas centenas de 

vidas, muito tem sido avançado, po-

rém, até agora, ninguém conseguiu 

chegar ao concreto. O grande desa-

fio em relação a qualquer esforço de 

Do oculto ao desconhecido e as 
hipóteses de Cabo Delgado  

interpretação sobre o que realmente 

se passa em Cabo Delgado tem sido, 

sem dúvida, a falta de informação. É 

impossível construir uma interpreta-

ção correcta sobre algo de que nada 

ou quase nada se sabe, ou melhor, se 

permite saber. Seja como for, tento 

fazer, abaixo, uma espécie de resu-

mo analítico das hipóteses até então 

avançadas.    

Primeira hipótese: A insurgência em 

Cabo Delgado é um acto de mero 

bandidismo. Esta hipótese foi a pri-

meira a ser avançada, quer oficial-

mente quer não oficialmente, mas 

pelo primeiro estudo nacional com 

o qual me deparei sobre o conflito 

em Cabo Delgado. Ela defende que 

os chamados insurgentes (termo que 

por si já pressupõe algum motivo de 

sublevação) não passam de um gru-

po de bandidos ou malfeitores que 

apenas pretendem causar desordem 

para poder praticar o garimpo e o 

comércio ilegal de pedras preciosas 

abundantes, localmente, assim como 

se apoderar dos lucros do tráfico ile-

gal da madeira, entre outros. Os seus 

proponentes defendem haver ligação 

entre os bandidos locais e com os de 

alguns países vizinhos, como a Tan-

zânia e a República Democrática do 

Congo. Ou seja, há aqui traços do 

chamado crime organizado trans-

nacional. Um pouco a mistura, esta 

hipótese tem sido a mais defendida 

pelo governo. Contudo, apesar de 

apresentar algumas características 

principais dos insurgentes e algumas 

das suas principais fontes de rendi-

mento, assim como ligações às redes 

de crime organizado transfronteiriço, 

os defensores desta hipótese pecam 

por não reconhecer ao grupo qual-

quer ambição política. No centro das 

suas acções está apenas o bandidismo 

que faz o aproveitamento religioso 

para o recrutamento e para justificar 

a pilhagem. Mas, o grupo não é mo-

vido, necessariamente, por objectivos 

políticos. Muito se pode questionar 

aos defensores desta linha: porquê 

de Cabo Delgado; porquê agora; e 

porquê matar, muitas vezes, tão bru-

talmente, como com recurso a deca-

pitação, não encontram respostas no 

mero bandidismo.          

Segunda hipótese: Manifestação local 

do terrorismo islâmico transnacional. 

Quase que paralelamente ao surgi-

mento da hipótese do bandidismo, 

também nascia a hipótese do terro-

rismo islâmico transnacional. Esta 

hipótese defende que a província de 

Cabo Delgado está sob a ameaça do 

chamado terrorismo islâmico. Este 

tipo de terrorismo resulta do radica-

lismo islâmico, aquele que se opõem 

à democracia inspirada nos valores 

ocidentais tais como: o estado de 

direito, liberdades individuais e co-

lectivas, tolerância mútua em relação 

a diferentes fés e crenças, laicidade 

do Estado, etc.; e defende a implan-

tação local de instituições islâmicas 

apoiadas na sharia. Esta hipótese 

socorre-se da interpretação que os 

locais fazem sobre o fenómeno, de tal 

forma que até apelidam ao grupo de 

insurgentes de Al-shabaab. A mes-

ma interpretação é feita por aqueles 

que se limitam a olhar para a estra-

tégia de actuação do grupo como as 

decapitações assim como o factor 

islâmico, principalmente, do ponto 

de vista territorial. Contrariamente 

a primeira hipótese, esta já atribui 

ao grupo o objectivo de implantação 

local de instituições islâmicas. Neste 

caso, tal como em qualquer outro es-

paço geográfico, a violência é apenas 

uma estratégia de luta. A presença 

de actores estrangeiros é mais bem 

explicada nesta hipótese pela chama-

da luta contra os inimigos do islão 

(jihad). Alguns tem recusado princi-

palmente o carácter transnacional do 

grupo como as alegações do Estado 

Islâmico de que o grupo é um alia-

do seu. O principal argumento para 

esta recusa é o de que o grupo nunca 

aceitou, publicamente, essa aliança. 

Mas é preciso não ignorar o facto de 

o grupo também nunca ter recusado 

tal aliança. Aliás, mesmo sem ter re-

clamado, publicamente, sequer sua 

própria existência e operações, sabe-

-se que ele existe e está muito activo. 

Mas esta hipótese, apesar de coeren-

te, em muitos aspectos, ela também 

não responde à uma das perguntas 

mais importantes para uma interpre-

tação cabal da natureza do conflito: 

por que é que o conflito só surge ago-

ra e não antes?

Terceira hipótese: há uma conspiração 

estrangeira contra o nosso desenvol-

vimento. Isto já há muito que tem 

sido dito e de diversas formas. Na sua 

dança de explicações, o governo tam-

bém tem se referido a isto. Os adep-

tos de teorias de conspiração apres-

saram-se, desde logo, a defender que 

ou as empresas multinacionais en-

volvidas no negócio do gás ou outros 

países concorrentes têm estado por 

detrás do conflito. Ou seja, as empre-

sas, segundo a corrente conspiracio-
nista, criam determinados grupos por 

forma a criar caos localmente, para 

permitir exploração desordenada. 

Empresas de segurança também são 

acusadas por esta corrente como que 

para justificar o negócio de serviços 

de segurança no local. Ainda den-

tro dos conspiracionistas, há os que 

argumentam que os insurgentes são 

criação de países concorrentes, que 

pretendem criar conflitos que im-

possibilitem ou tornem a exploração 

dos nossos recursos naturais dificul-

tada, em beneficio dos seus. Mas, o 

objectivo central desses actores é o de 

prejudicar o nosso desenvolvimento.  

Contudo, falar em conspiradores é 

tão fácil quanto difícil é provar a sua 

real existência. Este tipo de hipóte-

ses recusa, na totalidade, a agência da 

população local classificando-a ape-

nas como pessoas instrumentaliza-

das, e sem nenhuma ambição pessoal 

ou de grupo fora de servir interesses 

alheios. Mas quem são esses que nos 

detestam tanto assim? Que país é 

esse? Que empresa é essa? Que tipo 

de estratégia de hipnose foi usada 

para fazer com que moçambicanos 

assassinem tão sistemática e brutal-

mente outros moçambicanos, apenas 

para servir ambição alheia? Afinal, 

onde fica o carácter racional da acção 

humana? 

Quarta hipótese: resistência local con-

tra as consequências dos processos 

de colonização, descolonização e 

modernização sem desenvolvimento. 

Enquanto as hipóteses acima domi-

navam (e continuam a dominar) as 

interpretações sobre o conflito em 

Cabo Delgado, numa das minhas 

opiniões neste jornal tentei defender 

uma perspectiva histórica e não me-

ramente materialista para o conflito 

em Cabo Delgado. Defendi a neces-

sidade de se olhar para os processos 

de islamização, colonização, desco-

lonização (independência) e agora 

para o processo de desenvolvimento 

(modernização) e as suas implicações 

locais. A expansão árabe e a islami-

zação da costa norte de Moçambique 

criaram instituições políticas, sociais 

e culturais com características distin-

tas naquele local. Mas, o processo de 

colonização entrou directa e profun-

damente em conflito com os valores 

locais. O processo de descolonização 

também foi caracterizado por con-

flitos contra valores locais, princi-

palmente religiosos. Tal como muito 

bem resumido por Morier-Genoud, 

“os muçulmanos de Moçambique, 

apesar de numericamente relevantes, 

foram marginalizados e combatidos 

pelo poder colonial e censurados e 

reprimidos pelo poder marxista”. E, 

agora, é esse mesmo povo que depois 

de séculos de violação da sua digni-

dade se vê obrigado a assistir a mo-

dernização do seu espaço territorial a 

custo de usurpação das suas terras e 

dos seus recursos, sem qualquer be-

nefício para si. Nesta perspectiva, a 

violência extrema seria estratégia de 

luta em contexto de resistência ins-

pirada em outros locais com quem os 

locais têm em comum certos traços; 

o islão seria o factor (amplo e con-

sensual) de conforto pessoal e de 

grupo (a religião fornece o conforto 

espiritual que nenhum Estado pode 

oferecer) e; o momento seria a con-

junção de factores de ordem local e 

internacional. Internacionalmente, 

seria o actual momento de jihad e, 

localmente, o elemento instigador 

seria a implantação dos interesses 

ocidentais, principalmente, sob a 

forma de usurpação do bem comum 

(accumlation by dispossession).  

Mais uma vez, pelo sim pelo não, 

dois anos depois, com dezenas de in-

divíduos julgados e condenados não 

se pode continuar a dizer que os ata-

cantes são um grupo completamente 

desconhecido pelas autoridades. O 

desconhecimento em nada ajuda na 

busca de soluções acertadas para o 

conflito. Não se vence um combate 

contra o desconhecido. Mais ain-

da, dois anos de emprego da estra-

tégia militar sem sucesso, fica cada 

vez mais evidente que o conflito 

em Cabo Delgado pode ser a ma-

nifestação militar de um problema 

sócio-político com profundas raízes 

históricas e, não, meramente, um 

problema de natureza militar.        

Cada um de nós é o exercício diário de um duplo constrangi-

mento. Por um lado somos o produto de hábitos, de normas 

de comportamento interiorizadas e sedimentadas nos pro-

cessos de socialização por que passamos ao longo da vida 

(família, escola, grupos de pertença, de referência, etc.); por outro, 

somos a desconstrução (ou a sua pretensão) das diferentes sedimen-

tações, somos ou tentamos ser a inovação, somos ou tentamos ser 

o desvio. 

A sedimentação dos hábitos é a nossa carta de referência; pelo 

contrário, a desconstrução é a novidade, é a apetência, o romper das 

fronteiras. 

Estudai-vos e estudai os outros com atenção: encontrareis essa 

permanente tensão. É nessa tensão e com a consciência dela que, se 

quisermos fazer da investigação social uma constante da nossa vida, 

devemos procurar romper com tudo aquilo que impede ou desvirtua 

a busca da verdade. 

Investigação

Organicamente Por: Fredson Guilengue
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Para esta semana, havíamos prepara-

do uma análise sobre as mais-valias 

resultantes da compra dos activos da 

Anadarko em Moçambique pela pe-

trolífera francesa Total, no qual discutimos 

os problemas da falta de integridade gover-

nativa na forma como se calculam e gerem 

as receitas extraordinárias no país. Mas, pelas 

circunstâncias, não tivemos outra opção se-

não deixar de lado e produzir este texto, de 

reflexão sobre os ataques de que os cidadãos 

de uma forma geral,  os activistas sociais e 

políticos, bem como os opositores do regime 

têm sido vítimas.

No início desta semana fomos todos, os 

activistas  sociais e políticos, surpreendidos 

com uma notícia estarrecedora. O nosso 

companheiro de luta, baseado na provín-

cia de Gaza, Anastácio Matavele, foi ba-

leado mortalmente. Foram 10 (dez) tiros à 

queima-roupa. Sim, 10 (dez) tiros.  Quando 

dávamos graças a Deus por ele ter resisti-

do, estando no hospital a receber cuidados, 

chegou-nos a triste informação: Ele não re-

sistiu.

Fomos inundados, naquele momento por 

um sentimento de desolação, de revolta, de 

impotência. É tanta injustiça. O pior de 

tudo os assassinos são agentes da Polícia e 

uma Polícia de elite. A mesma Polícia que 

nos deve defender. A questão é: quem os 

manda nos matarem? 

É demais! Somos uma sociedade estranha-

mente tomada pela violência, uma violên-

cia endereçada por quem controla a polí-

cia. Ainda nem nos consolamos das perdas 

e ameaças à integridade física dos nossos 

compatriotas com o intuito de os silenciar e 

vem mais um assassinato bárbaro!

Até hoje choramos o Siba Siba, o Professor 

Giles Cistac, e até o juiz Silíca, assassinados 

brutalmente e passados vários anos não há 

acusados, só promessas vãs. Ainda nos lem-

bramos e lamentamos profundamente os 

atentados contra os nossos queridos amigos 

e companheiros de luta: Ericino de Salema e 

José Jaime Macuane e temos, ainda, a espe-

Quem pára esta intolerância?
Por Fátima Mimbire

rança de ver estes casos esclarecidos. Afinal, 

no dia que perdermos a esperança, não tere-

mos mais nada em que nos segurarmos para 

prosseguir a nossa peregrinação terrena.

A nossa esperança é reanimada pelo facto 

de os bandidos que usam a “sagrada” farda 

das nossas soberanas forças policiais já serem 

conhecidos e as autoridades policiais terem 

assumido que os criminosos realmente in-

tegram as forças. Contudo, preocupa-nos o 

facto de toda a investigação, sobretudo, com 

vista a identificar os mandantes do crime, 

estar nas mãos da própria polícia. A bem 

da transparência da investigação e da justiça 

que se busca, deveriam ser outras entidades 

a investigar o caso, nomeadamente o SER-

NIC e a PGR.  

Não desperdicemos a oportunidade ímpar 

que temos de perceber quem está por detrás 

dos assassinatos e atentados contra compa-

triotas nossos e vozes que se erguem pela 

justiça social.

A forma brutal como Matavele foi morto e 

os autores envolvidos dá uma indicação clara 

de que dias difíceis estão por vir. Ao nível 

das redes sociais, os grupos de ataque, que eu 

chamaria de “esquadrões virtuais da morte” 

foram reactivados e agora atacam por todos 

os lados e contra todos que questionam e cri-

ticam o Governo, ou que apoiem a oposição.

Nos últimos tempos, a intolerância, a incita-

ção à violência contra pessoas que expressam 

livremente as suas opiniões ou de forma livre 

se juntam a outros partidos tornou-se acen-

tuada. Pessoas bem identificadas e ligadas ao 

partido no poder, usam as redes sociais para 

destilar o seu venenoso ódio contra o agir e 

pensar diferente.

Depois de o filósofo e professor Ferreira, nas 

redes sociais conhecido como Domus Oi-

kos, se ter juntado à Renamo, iniciaram as 

campanhas difamatórias, insultuosas contra 

o mesmo, como se de um crime se tratasse 

juntar-se à um partido que não seja o partido 

no poder.

Na semana passada, um comentário mais 

grave foi proferido contra o Professor Mi-

chel Cahen, no qual se sugeriu que o mesmo 

(Professor Cahen) “fosse declarado persona 
non grata, com um carimbo vermelho bem 

grande sobre o seu passaporte”. Tudo isto 

porque o académico iria proferir uma pa-

lestra em Quelimane, sob o tema: As raí-

zes históricas da marginalização do norte 

de Moçambique”, estando a ser acusado de 

incitar a violência e de estar a encetar mano-

bras divisionistas entre moçambicanos. 

Este tipo de pronunciamentos não são no-

vos. Não são exclusivos da época eleitoral, 

embora sejam uma mensagem muita clara 

de desincentivo para à monitoria eleitoral, 

sobretudo, depois da exposição da fraude 

nos números do recenseamento. Em 2016, 

um pouco antes do atentado contra o Pro-

fessor José Jaime Macuane, discutiam-se 

as dívidas ocultas que o Governo declarou 

desconhecer, e todos que ousassem falar do 

assunto eram citados, em WhatsApps disse-

minados, como sendo “agentes da mão ex-

terna”, ‘‘anti-patriotas” e com propostas de 

medidas para “enquadrá-los”. E não tardou, 

o Professor Macuane foi raptado e seviciado.

Com a prisão de Manuel Chang, a situação 

piorou, sobretudo, depois do CIP iniciar a 

campanha “Eu não pago dívidas ocultas” e o 

Fórum de Monitoria do Orçamento iniciar 

a sua campanha internacional de advocacia 

para a responsabilização dos envolvidos nas 

dívidas ocultas, o tom das ameaças aumen-

tou. De forma despudorada, no facebook, em 

murais de pessoas com ligações muitos di-

rectas com o partido Frelimo e, sobretudo 

com o Governo ao mais alto nível (acesso 

facilitado ao Presidente da República e ao 

Primeiro-Ministro) estão lá patentes men-

sagens de incitação à violência e ao ódio.

Ora, se gente muito bem conectada emite a 

mensagem de que é preciso dar uma “lição” 

aos indisciplinados, os executores não per-

dem tempo e põem as “ordens” em prática. 

Se quem tem poder não se pronuncia, re-

pudiando este tipo de postura, pode estar a 

sinalizar que concorda com a abordagem. Se 

assim for, não causa estranheza alguma que 

agentes da polícia estejam envolvidos neste 

tipo de violência.

Afinal, os mandantes deste tipo de crimes do 

que têm medo? Da democracia? Da liber-

dade e consciência de liberdade e cidadania 

que as pessoas têm? Porque tanto descontro-

lo? Nós não somos o inimigo, pelo contrário, 

somos a força que conjugada com as demais 

vai erguer este país e coloca-lo na rota do 

desenvolvimento. O que se deve combater é 

o crime, a injustiça, a corrupção, a desigual-

dade, as doenças que ceifam nossas vidas, e 

não os cidadãos.

Quem vai parar toda esta intolerância? 

Quem manda parar os “esquadrões virtuais 

da morte”? Quem terá coragem de investi-

gar quem são os mandantes destes crimes 

e responsabilizá-los exemplarmente? Nin-

guém vê que eles são nefastos? Será que nin-

guém vê que desta forma só nos afundamos 

mais e mais?

O Matavele, que Deus o tenha e guarde 

a sua alma, é mais uma vítima do sistema. 

Sim, um sistema podre, que não valoriza o 

precioso pensar diferente, que não respeita 

os fundamentais e irrevogáveis direitos de li-

vre escolha dos cidadãos, que quer controlar 

absolutamente a consciência de todos como 

se de uma manada se tratasse.

Não vão conseguir matar-nos a todos. Não 

vão parar a corrente de luta por este país. O 

sangue derramado, de gente honesta e que 

só quer viver num país normal, ter a opor-

tunidade de experimentar o progresso que 

é possível, jamais será em vão. Esse sangue 

multiplicar-se -á em outras e novas vozes 

de luta pelo país, que vão gritar bem mais 

alto: justiça, paz, liberdade, desenvolvimen-

to, igualdade, etc.

Matavele, companheiro, combateste um 

bom combate. Vá descansar na Santa Paz 

de Deus, entre o esplendor da Luz Perpétua. 

Nós, aqui, iremos, com mais vigor continuar 

esta luta e não vergaremos até a vencermos, 

custe o sangue e o suor que custar.

Até sempre companheiro. 

O 
eleitorado deve defender o seu 

próprio voto, ou não? Eis a 

questão. Na Zambézia, Manuel 

Araújo, cabeça-de-lista a Go-

vernador da Zambézia, pela Renamo, 

não disse nada que irritasse quem quer 

que fosse; simplesmente limitou-se a de-

fender e/ou a apelar para valores como 

a isenção, a transparência, a integridade, 

respeito pelas opções da maioria. Mesmo 

os que fingiram descontrolo de irrita-

ção fizeram-no por perceber a origem e 

a profundidade das palavras do referido 

candidato. O que Araújo fez foi trazer aos 

altifalantes a necessidade/obrigatorieda-

de de eleições livres e justas. É isso que a 

Lei defende: a lisura do processo eleitoral. 

O eleitorado já anda agitado. Precisa que 

um candidato faça uso de microfones 

para dizer o que já se sabe. Isso acalma-o 

porque alguém afinal sabe o que é feito 

Quem defende o voto?
aos votos depositados pelo eleitorado. E que 

urnas? O Secretariado Técnico de Adminis-

tração Eleitoral (STAE), na luta contra as 

abstenções, podia, e muito bem, apresentar 

publicamente, na véspera da votação, por 

exemplo, o tipo de urna que vai disponibi-

lizar para o eleitorado depositar o seu voto. 

Serão urnas de madeira, de metal ou tipo 

vidro transparente? Para aqui o teatro é (ou 

seria) também chamado para concretamente 

simular o processo de votação e a actuação 

dos membros da mesa de voto. É (ou seria) 

chamado para fazer o eleitorado perceber al-

guns dos aspectos da Lei como, por exemplo, 

o lugar da polícia (para que serve e a quantos 

metros deve estar), o que o eleitorado deve 

fazer depois de votar e como deve controlar 

o seu voto. O teatro desincentivaria a frau-

de eleitoral, interpretando a aplicação da Lei 

para esses casos. Uns votam e ficam nas ime-

diações à espera dos resultados. Outros pre-

ferem abandonar totalmente a assembleia de 

voto. Afinal, em que consiste ou consistiu a 

educação cívica do eleitorado? O que há de 

consistente que garanta inquestionavelmente 

que depois de votar o eleitor pode tranquila-

mente abandonar o local? 

O eleitorado deve defender as suas escolhas 

ou não? Claro que deve, respeitando e fazendo 

respeitar a lisura do processo eleitoral, dentro 

do lhe é permitido por Lei. Nesse processo, a 

maior responsabilidade cabe aos órgãos voca-

cionados para tal. A percepção de existência 

de movimentações estranhas desses mesmos 

órgãos cria agitação. Quando, de repente, 

como sempre, há um corte de energia eléctri-

ca que cria “muita poeira” na mesa de voto à 

mistura com alguma ideia de troca de urnas, 

enchimentos, isso vai criar “desconforto elei-

toral”. Quando a polícia começa a agir como 

que a cumprir “ordens superiores” levantan-

do o “fantasma da fraude” e amedrontando o 

“patrão”, produz pânico ou, no mínimo, 

agitação que pode terminar da pior for-

ma possível. A eliminação física de cida-

dãos, como a ocorrida recentemente em 

Gaza, bastião de “dados fantasmas” que 

deixaram cair o ex-Presidente do INE, 

não só criam como reforçam a agitação.

Cá entre nós: o eleitorado tem a obrigação 

de defender as suas escolhas. Defendê-las 

não só na perspectiva apresentada por Araú-

jo e muitos outros, mas também prestando 

atenção à questão dos cadernos, contornando 

a prática de “entrega do número de cartão 

de eleitor” que ocorre antes das eleições; estar 

atento aos editais assinados, sua publicação; 

controlar os selos das urnas e a própria urna. 

Os membros das mesas desta vez têm a pro-

messa de lanche, isso pode melhorar o con-

trolo das escolhas do eleitorado. Mas como se 

tem dito, nem só de pão vive o Homem.
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MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
FESTIVAL MUNICIPAL DE BATUQUE

CAPÍTULO I
OBJECTO, CARÁCTER, PARTICIPAÇÃO E 

DURAÇÃO
ARTIGO 1
(OBJECTO)

O presente regulamento estabelece as normas de 

no Festival de danças tradicionais, denominado 
Festival Municipal de Batuque, bem como as obri-
gações e direitos das partes envolvidas no Festi-
val.

ARTIGO 2
(ÂMBITO)

O Festival Municipal de Batuque decorrerá no 
Município de Maputo.

ARTIGO 3
(PARTICIPAÇÃO)

1. Participam no Festival todos os grupos residen-
tes no Município de Maputo, desde que não sejam 

acordo com o critério de representação por Distri-
to Municipal.

duração máxima de 10 (dez) minutos.
3. Cada grupo participante devera ser constituído 
por 8 elementos no mínimo e 12 no máximo.

carácter dinâmico das danças que exibirem.
5. Os grupos por faixa etária, compreendem:
a) Crianças (dos 06 aos 14 anos)   
b) Jovens (dos 14 aos 35 anos)
c) Adultos (dos 35 anos em diante).

a) Danças dinâmicas;
b) Danças pouco dinâmicas.

ARTIGO 4
(CALENDARIZAÇÃO)

O Festival terá a duração de três meses e inicia-
-se no mês de Agosto. Contemplam três fases, a 
saber:
a) Fase do Bairro (Fase inicial),

REGULAMENTO

b) Fase Distrital (Fase intermédia),

ARTIGO 5
(CARÁCTER DO FESTIVAL)

1. O Festival Municipal de Batuque é de carácter mas-
sivo, competitivo e pontuável para os grupos parti-
cipantes, de acordo com os critérios estabelecidos no 
presente regulamento.
2. As letras e danças são livres, conquanto abordem 
temas de exaltação da moçambicanidade e os gran-

-
breza, a pandemia do HIV/SIDA e a promoção da 
Cultura, Paz e Unidade Nacional.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 6
(ESTRUTURAÇÃO)

O Festival Municipal de Batuque está estruturado 
por Comissões a saber: 
a) Comissão Executiva
b) Comissões Distritais

 ARTIGO 7
(COMISSÃO EXECUTIVA)

a) A Comissão Executiva tem como função garantir a 
coordenação e direcção artística do evento. A mesma 
será nomeada pelo Vereador de Educação, Cultura e 
Desporto.

ARTIGO 8
(COMISSÃO DISTRITAL)

As comissões Distritais do Festival terão a seguinte 
composição:
1. Vereador que dirige cada Distrito Municipal como 
Presidente da Comissão distrital.
2. Técnicos de cultura dos distritos municipais pro-
postos pela Comissão distrital.

LOCAL DA REALIZAÇÃO
CAPÍTULO III

ARTIGO 9
(FASES)

1. A fase de bairro realizar-se-á em cada bairro, com 
a duração máxima de 4 horas, na qual se apurará um 
grupo representante.
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2. A fase distrital realizar-se-á em cada Distrito com 
a duração máxima de 4 horas, na qual se apuram os 
representantes distritais.
3. A fase da Cidade terá lugar em Novembro, no âm-
bito das festividades do dia da Cidade de Maputo, 
numa data e local a indicar, com a duração máxima de 
5 horas, na qual participarão os sete representantes de 
cada distrito, para o apuramento dos vencedores do 
Festival.
                                                         

CAPÍTULO IV
 CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

ARTIGO 10
 (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)
 1. O júri terá em conta os seguintes critérios de 
avaliação:
a) Execução;
b) Originalidade da dança;
c) Originalidade da (s) canção (ões) de acompanha-
mento da dança (letra e conteúdo das canções);
d) Traje.

ARTIGO 11
(PRÉMIOS)

1. Na fase da Cidade, serão premiados os três primei-

a) Crianças:

b) Jovens:

c) Adultos:

tem a obrigação de, durante um (1) ano, serem a cara 
cultural do município, com actuações nas galas e/ou 
noutros eventos do Município.

CAPÍTULO V
 OBRIGAÇÕES

ARTIGO 12
(DO CONSELHO MUNICIPAL)

a) O Conselho Municipal responsabilizar-se-á pela 
organização e coordenação do Festival Municipal de 
Batuque.

ARTIGO 13
(DOS GRUPOS CULTURAIS)

1. Os grupos participantes do Festival terão as seguin-
tes obrigações:

-
cido pelo júri;
b) Não utilizar, distribuir ou apresentar, sem 
comunicação e autorização prévia da organi-
zação, qualquer propaganda, que não use os 
símbolos do Festival.

exaltem, princípios da Paz e Unidade Nacio-
nal, bem como o cometimento Nacional na 
luta contra a pobreza e o combate ao HIV/
SIDA.
d) Cumprir com as normas de urbanidade e 
convivência social, não vilipendiar publica-
mente actores, objectos políticos ou de cultos 
religiosos.
2. A ocorrência de qualquer anormalidade, 
transtorno, prejuízo ou acidente resultante da 
não observância do descrito no nr.1 deste ar-
tigo será de total responsabilidade do grupo.
    

CAPÍTULO VI
DO JÚRI

ARTIGO 14
(COMPOSIÇÃO)

1. O júri, a ser nomeado pelo Vereador da 
Educação, Cultura e Desporto, será composto 
por: 
 a) Presidente 
 b) Vice-Presidente 
 c) 1 Vogal  
2. O júri integra ainda dois vogais escolhidos 
juntos da audiência.
3. Na Fase Distrital e do Bairro o júri, a ser no-
meado pela Comissão Executiva do Festival, 
será composto por:
 a) Presidente 
 b) Vice-Presidente  
 c) Vogal.

ARTIGO 15
(MESA DE JÚRI)

1. A mesa de júri estará disposta em frente do 
palco, de modo que consiga avaliar a movi-
mentação artística dos grupos concorrentes, 
devendo, contudo, assegurar que os mem-
bros do júri estejam isolados do contacto com 
o público.
2. É obrigatória a permanência dos membros 
do júri á mesa durante todo período de exibi-
ção dos grupos.
3. Às decisões do júri, não há recurso, nem 
reclamações. 

Maputo, Setembro de 2019
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O 
basquetebol é considera-
do por alguns segmentos 
como uma das poucas 
modalidades em que 

Moçambique tem grande poten-
cial para se impor e afirmar-se no 
contexto mundial, depois de ter 
conquistado a África a nível de 
clubes, a partir da longínqua dé-
cada de 90, quando o Maxaquene, 
sob a direcção do americano Shu-
ck e Carlos Aik,  ganhou o africa-
no  realizado no seu pavilhão.

Seguiram-se outras conquistas 

protagonizadas por outros clubes 

, casos da Académica, em 2001, 

na altura treinada por Francisco 

da Conceição e coadjuvado por 

Armando Meque; Desportivo 

(2007 ) , Liga (2012) e  Ferroviá-

rio (2018).

Mas a despeito do brilharete no 

plano meramente de resultados 

desportivos,  no que ao dirigismo 

desportivo diz respeito a situação 

é simplesmente arrepiante e de 

causar náuseas a qualquer vivalma.  

Sobretudo nos últimos elencos da 

federação. 

 E isto é sinal de que a modalidade 

está a ser assaltada por um grupo 

de pessoas que privilegiam, prova-

velmente,  agendas estranhas ao 

desenvolvimento da modalidade.

Analogia
Aliás, reza a história que na Gré-

cia antiga a cerimónia de entroni-

zação de um rei constituía motivo 

de orgulho e numa dessas vezes 

enquanto o acto se consumava, 

sentada lá bem distante estava 

uma anciã que, longe de festejar 

com os outros, mantinha-se triste. 

Nisto, quando algumas pessoas se 

aproximaram da anciã para saber 

as razões que a levavam a ficar in-

diferente do que estava a aconte-

cer, ela explicou que fruto da longa 

experiência de vida, tinha quase a 

certeza, tendo em conta a histó-

ria da Grécia e quiçá de muitos 

países, salvo raríssimas excepções, 

que a saída de um rei deve cons-

tituir motivo de tristeza. Isto por-

que quem o substitui  acaba sendo 

pior do que o anterior.

No caso em alusão, pouco tempo 

depois veio a se confirmar o que a 

anciã temia com a entrada de um 

rei que personificava o diabo em 

pessoa .

Isto para mostrar que, infelizmen-

te, a nível directivo, há, até certo 

ponto,  algumas semelhanças com 

o acima mencionado,  mais sob 

ponto de vista de desempenho de 

cada um ainda que não se possa 

fazer generalizações abusivas.

 Ou seja,  não se pode dizer de for-

ma taxativa que, desde o primeiro 

presidente da federação ao último, 

o desempenho de cada um dimi-

nui na mesma proporção com que 

se aproxima ao actual. 

O que é certo é que tem havido 

Eleições para a Presidência da Federação Moçambicana de Basquetebol mostram a podridão na modalidade

A grande farra
Por: Paulo Mubalo

mais problemas na gestão da Fe-

deração Moçambicana de Bas-

quetebol nos últimos tempos do 

que anteriormente.  

E a situação piora porque as pró-

prias eleições ditam a escolha dos 

elencos, vezes há, em que não 

passam de um filme de vergonha, 

onde  a verdade eleitoral é sim-

plesmente subvertida. 

Viver do passado
Claramente o dirigismo  despor-

tivo, particularmente ao nível da 

Federação Moçambicana de Bas-

quetebol, foi corporizado por figu-

ras de proa e que, nalguns casos, 

em momentos de várias dificulda-

des conseguiram  levar a modali-

dade ao pedestal.

 Ou seja, não foi só a entrega dos 

jogadores e dos treinadores que 

fez com que  equipas como Ma-

xaquene, Desportivo, Liga e Aca-

démica ganhassem o africano. Foi 

possível, isso sim, graças também 

ao apoio das direcções dos seus 

clubes e das federações.

O que equivale dizer que não pas-

sou despercebido o desempenho 

de Nuno Narcy e Freitas Branco,  

este que também foi árbitro de 

futebol.  

Outras figuras procuraram dar o 

melhor de si, ainda que não com o 

brilhantismo dos primeiros, casos 

de  Aníbal Manave , Ilídio Caifaz 

e José Durão, mas cada um deixou 

a sua marca.

Mas convenhamos que, a partir da 

entrada de Francisco Mabjaia, o 

basquetebol moçambicano regre-

diu bastante, sobretudo no que ao 

dirigismo desportivo diz respeito.

Por razões óbvias: Mabjaia, uma 

pessoa muito competente e com 

larga experiência no dirigismo, 

não conseguiu conciliar a função 

de presidente da Federação com a 

de Primeiro- secretário do partido 

Frelimo na cidade de Maputo.

E chegou a ficar muitos meses fora 

do mandato (o segundo termina-

va oficialmente a 14 de Junho de 

2018), mas com a conivência de 

algumas associações manteve-se, 

ilegalmente no cargo, numa clara 

violação da lei que rege o nosso 

desporto. 

 O argumento de Mabjaia , apre-

sentado numa assembleia- geral 

realizada em Chimoio, foi de que 

as associações pediram-no para 

continuar devido aos bons resul-

tados que a modalidade conseguiu 

durante o seu mandato e também 

tendo em conta a participação de 

Moçambique em algumas frentes 

internacionais.

Esta situação não foi de agrado 

não só dos desportistas, mas do 

próprio governo, o que levou o 

Ministério da Juventude e Des-

portos a ameaçar intervir,  isso 

passaria por cortar  apoios a esse 

organismo.

Mas Mabjaia resistiu e só agora é 

que atirou a toalha ao chão acei-

tando a marcação de  eleições, 

claramente as mais concorridas na 

história da modalidade. E quiçá 

problemáticas.

Eleições de vergonha?
As eleições deste ano tiveram 

como vencedor, Roque Sebastião , 

que fazia parte do elenco cessante, 

encabeçado por Francisco Mab-

jaia, afastado e abandonado pelo 

partido, depois de umas decisões 

que não agradaram a alguns qua-

dros daquela formação política.

 Para já, algumas fontes inside ao 

processo anteviam um pleito, no 

mínimo, esquisito. O que veio a 

confirmar-se. 

E o que fez  transbordar o copo 

foi o áudio, que circula nas re-

des sociais, atribuído a Francisco 

Mabjaia. Este, inadvertidamente, 

mostra as dificuldades da sua lis-

ta em vencer o escrutínio, tendo 

em conta o facto de uma outra 

estar a prometer muito dinheiro. 

“O Dino e os seus mandatários 

estão a prometer muito dinheiro 

e acho que já pagaram a alguns. 

Claro que  o Roque não tem ca-

pacidade de competir com o Dino 

nesses termos. O Roque esteve 

com todos e conversou, penso que 

conversou bem”, eis algumas pas-

sagens da conversa.

E em função das palavras de Mab-

jaia fica claro que houve muita 

coisa estranha à volta deste pleito, 

não sendo de admirar que Claris-

se Machanguana, tivesse averbado 

uma derrota humilhante, ao somar 

zero votos, apesar de ter recebido 

, inicialmente,  garantias de algu-

mas associações. Machanguana foi 

das poucas pessoas que fez traba-

lho de base, contactando as asso-

ciações provinciais e discutindo 

com elas o seu programa de forma 

aberta.

 Porém na  hora de votar os presi-

dentes das associações provinciais 

colocaram de lado o interesse dos 

clubes e mandaram -lhe passear, 

numa competição em que circu-

lam  informações dando conta de 

que estavam em jogo cerca de 70 

mil meticais por cada voto para 

uma das listas. 

E alguns internautas sustentam 

que se  Francisco Mabjaia afirma 

que uma das listas prometia muito 

dinheiro, este é sinal inequívoco 

de que a lista vencedora também 

pode ter enveredado por um ca-

minho menos transparente. Triste 

sina a nossa!

Depois da controvérsia relativa ao vencedor 

do campeonato da Divisão de Honra pela 

zona Centro, onde três equipas discutiam 

o canecão, nomeadamente, Ferroviário de 

Quelimane, Matchedje de Mocuba e Liga Des-

portiva de Sofala, a Federação Moçambicana de 

Futebol já deu o veredicto final.

 Com efeito, aquele organismo decidiu marcar 

uma finalíssima entre as duas equipas da Zam-

bézia, num campo neutro, e a sorte coube aos 

militares de Mocuba, que derrotaram os locomo-

tivas, por duas bolas sem resposta. 

E a subida do Matchedje está a ter aproveita-

mento de alguns políticos, nesta fase crucial de 

campanha eleitoral rumo às eleições de 15 de 

Outubro próximo.

 Para já, Pio Matos, da Frelimo, prometeu não só 

apoiar a equipa, como criar condições para que 

Zambézia possa ter mais um clube no Moçam-

bola, mas num passado não muito distante  o 1º 

de Maio daquela parcela do país enfrentou todo o 

tipo de adversidades, principalmente financeiras.

Mas o que não está claro é a realização da fina-

líssima entre as duas equipas da Zambézia , pois, 

à luz do regulamento que norteia a Divisão de 

Honra havia espaço para se encontrar um ven-

cedor.

Claramente o Ferroviário de Quelimane, que à 

partida era tido como o vencedor da zona Cen-

tro, não está satisfeito com a posição tomada pela 

Federação, o que abriu espaço para várias inter-

pretações.

LDS inconformada
Quem também não está conformado com a de-
cisão do organismo que gere o nosso futebol, é 
a Liga Desportiva de Sofala que não entende as 
razões da realização  de uma finalíssima entre as 
duas equipas de Zambézia.
 A direcção da equipa de  Sofala diz que, ao mar-
car essa finalíssima, a federação, pura e simples-
mente, violou o seu próprio regulamento. 
 Outrossim, a LDS não descarta a possibilidade 
de recorrer à FIFA para a reposição da verdade, 
incluindo fazer chegar a sua preocupação ao go-
verno.
 De forma recorrente, a Divisão de Honra termi-
na em polémica, quer na zona sul como na centro 
e norte.
 Neste ano, na zona sul não houve contestação, 
muito por causa da supremacia do Black Bulls, 
que  foi inquestionável, apesar de ter iniciado o 
campeonato com muitos soluços. 
Esta formação suplantou  equipas com larga ex-
periência na Divisão de  Honra , como Estrela 
Vermelha, Académica, Ferroviário de Gaza, entre 
outras. 
A uma jornada do fim soma 50 pontos, contra 
48 da Associação Desportiva de Macuácua, que 
perdeu o título nas derradeiras jornadas. 
De referir que o 3 de Fevereiro de Quelimane, 
equipa que está na origem da discórdia na Zona 
Centro, justificou a falta de comparência cometi-
da na partida que deveria defrontar o Chingale de 
Tete, alegando avaria da viatura em que se faziam 
transportar os seus jogadores.

Subida do Matchedje ressuscita 
velhos fantasmas

O basquete está a ser empurrado para a lama

DESPORTO
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MAJESCORAL celebra 
vinte e cinco anos de 
existência. Conhecido 
e reconhecido como 

um dos mais importantes grupos 
de canto coral do país, sendo a 
gravação do hino nacional “Pátria 
amada”, um dos seus mais notá-
veis feitos, a companhia tem-se 
dedicado, também, na pesquisa de 
músicas e ritmos tradicionais mo-
çambicanos, apesar dessa vertente, 
de vital importância, permanecer 
desconhecida por parte do gran-
de público. Para comemorar esse 
quarto de século, estão agendados 
uma série de concertos até ao final 
do ano, com especial destaque para 
“FANINFUNANDO”!  

Sobre umbrela do projecto 25 anos 

do Majescoral, lançado no mês pas-

sado, o concerto de estreia, destas 

comemorações, está marcado para 

o dia 19 do corrente mês na cadeia 

feminina de Ndlavela. De acordo 

com, Arsénio Abel Manjate, res-

ponsável pelo marketing e comuni-

cação do Majescoral, este concerto 

pretende-se um momento não só 

“Faninfunando” marca as celebrações dos 
25 anos do MAJESCORAL
Por Venâncio Calisto

identidade musical, como temos 

feito a fusão entre o popular e o 

jazz, assim como do cancioneiro in-

dígena chegamos ao popular-jazz. 

Demos-lhes o nome de “FANIN-

FUNANDO”, em homenagem ao 

conceituado músico moçambicano, 

Fany Fumo, como pretexto para 

contar partes da vida do músico, o 

seu convívio e parcerias com outros 

músicos que deram origem a gran-

des músicas que nos tem encantado 

até hoje em dia.” 

Da autoria do maestro Augusto 

Gamaliel Jamo, este concerto junta 

um vasto elenco composto por vo-

zes e instrumentistas da Majescoral 

e convidados. Para além do maestro 

Gamaliel, a direcção musical tem o 

apoio dos maestros coadjuvantes, 

Armando Wamba, Clara Ricardo, 

Beldomar Paia e Cecília Mabote. A 

coreografia e a encenação do espec-

táculo estarão ao cargo dos artistas 

Alex Coana (Companhia Nacional 

de Canto e Dança) e de Dadivo 

José (Escola de Comunicação e 

Artes da UEM), respectivamente. 

O saxofonista Moreira Chonguiça 

é o principal músico convidado.

Novela, Moreira Chonguiça, Hor-

tencio Langa, Salimo Mohamed,  

Miguel Chabindza, Elvira Viegas, 

Luís Represas (português), Jimmy 

Dludlu, Hugh Masekela (sul-afri-

cano), entre outros.

   

Pequeno historial do 
Majescoral
 Criado no dia 12 de Agosto de 

1994, fundado pelo professor Faus-

tino Chirute (falecido) formado 

em regência coral e orquestral na 

Rússia, juntamente com o maes-

tro autodidacta Ricardo Cândido 

(falecido) e outros membros, a des-

tacar Acácio Huo, Bertina Cândi-

do, Cândida Mata, Cristóvão Jone, 

Custódia Rute, Marta Uetela, Sa-

riela, Teotónio Timba, Aníbal Fili-

mone, Maria Cândido, Teodomiro, 

Matola, Orlando Lalane.

Esses 25 anos foram marcados por 

grandes actividades ligadas a in-

vestigação e divulgação de ritmos 

musicais de dentro e fora de Mo-

çambique, para além de dezenas 

de concertos, formação musical e 

colaborações com diversos músicos 

e bandas nacionais e internacionais, 

também participou nas gravações 

dos discos de Jimmy Dludlu, Ste-

wart Sukuma e colaborou em pal-

cos com Chico António,  Roberto 

Chitsondzo, Will & Anibal,  Fi-

limão Swazi, José Manuel, Isabel 

de entretenimento, mas também de 

reflexão sobre a reintegração social 

dessas mulheres, no fim do cumpri-

mento das suas penas. E acrescenta: 

“iremos, em parceria com a direc-

ção da saúde da cidade de Maputo, 

promover, também, uma feira de 

saúde e estamos a angariar fundos 

para a compra de produtos de hi-

giene, a serem oferecidos, na oca-

sião, às prisioneiras”. 

“FANINFUNADO”, o grande 
concerto em Novembro
“FANINFUNANDO” é o nome 

do grande concerto, o principal 

destas comemorações, a ter lugar 

no dia 01 de Novembro no Centro 

Cultural Universitário da UEM, 

em Maputo. Este concerto, que se 

quer um encontro entre a música 

coral, banda, teatro e dança, é re-

sultado das pesquisas de ritmos e 

canções populares e faz uma ho-

menagem ao conceituado músico 

Fany Fumo, ícone da música mo-

çambicana. 

De acordo com o nosso entrevis-

tado “é um Concerto que conta 

as estórias de como inicia a nossa 
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Venâncio Calisto (Texto)

Naita Ussene (Fotos)

No século passado, em resposta às barbáries do Nazismo, 

o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht expôs, num 

dos seus subversivos poemas, a sua grande revolta, que é 

também a de todos nós, contra a crescente propagação e 

dominação do império do mal, com as seguintes palavras: “Ah, que 

tempo é esse/ Em que falar de árvore é quase um crime/ Por ser de 

certo modo silenciar sobre injustiças!” E há aqui uma clara denún-

cia à indiferença generalizada e cabe também o apelo a tomada de 

consciência sobre a necessidade de estar sempre alerta. Nunca se 

sabe donde vem o inimigo!

Sorrateiro, avança sobre nós “com ar sisudo”, como diria Zeca 

Afonso, e quando lhe topamos o cheiro enfia-nos logo a mortalha 

do silêncio. Quem dera que esse clima de terror que o país vive 

fosse mera invenção da mente engenhosa de Henning Mankell, 

ao menos poderíamos contar com Wallander para nos devolver a 

esperança. Mas não, é real e infelizmente contra factos não há nada 

a fazer. Em Cabo Delgado a incerteza prevalece, os insurgentes não 

se deixam intimidar pelos constantes apelos de trégua propalados 

pelo governo e pela sociedade civil. E o sangue dos nossos compa-

triotas continua a servir de combustível para a campanha eleitoral. 

Entretanto a vida continua.

Recentemente o governo moçambicano e a ExxonMobil assina-

ram um acordo sobre a decisão inicial de investimento na área 4 

do Rovuma no âmbito da exploração do gás natural na Bacia do 

Rovuma, que irá produzir 15.2 milhoes de toneladas de gás por 

ano. O evento, bastante concorrido, contou com a presença de altas 

figuras do executivo moçambicano, com destaque para o presidente 

da República, Filipe Nyusi e representantes dos consórcios Exxon-

Mobil, Eni e CNPC. São as peripécias dessa cerimónia o tema da 

narrativa visual da edição desta semana. 

Os antigos ministros de Recursos Minerais e Energia, Letícia Kle-

mens, Esperança Bias, Castigo Langa e John Kachamila posam na 

fotografia de abertura. O PR Filipe Nyusi numa sugestiva contra-

cena com Peter Clarke compõem a que se segue. Na terceira estão 

Ari Aisen representando do FMI, Anibal Mbalango, coordenador 

geral da unidade de tributação da indústria extractiva e Aderito 

Caldeira do jornal Verdade, numa cavaqueira que inspira muita 

seriedade. As últimas duas fotografias são conversa aos pares, na 

primeira temos Adriano Mongini e Max Tonela e por fim o admi-

nistrador do distrito de Palma e candidato a Governador de Cabo 

Delgado, Valygi Tualibo, com o Alto Comissário de África de Sul, 

Mandisi Bongani Mpahlwa.

Quem dera fosse ficção!
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As Comissões Provinciais 
de Eleições estão a recusar 
atribuir credenciais a cerca 
de 6 mil observadores da 

sociedade civil, principalmente nas 

províncias de Nampula e Zambézia, 

onde a oposição tem mais aceitação, 

a avaliar pelos resultados das últimas 

eleições.
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O 
distrito de Machanga, 
província de Sofala, con-
ta desde semana passada 
com uma nova agência 

bancária que vai contribuir para 
a inclusão financeira dos cerca de 
56 mil habitantes. 
O novo Balcão insere-se no Pro-

grama “Um Distrito, Um Banco”, 

e faz parte do conjunto de 12 no-

vas agências bancárias que o Mil-

lennium bim está a construir com 

o objectivo de colocar ao serviço 

das populações produtos e servi-

ços financeiros adequados à rea-

lidade e desenvolvimento do país.

Trata-se do primeiro Balcão em 

Machanga, mas é já a19ª agência 

do bim na Província de Sofala. 

“O distrito passa agora a contar 

com todos os produtos e serviços 

do Banco num espaço moderno, 

cómodo e que oferece todas as ga-

rantias de segurança e qualidade”, 

frisa uma nota daquela instituição 

bancária.

Com esta agência, o Millennium 

bim contabiliza já com 195 bal-

cões distribuídos por todo o país, 

dando assim continuidade à sua 

Bim inaugura agência em Machanga
estratégia de bancarização e ex-
pansão da rede de serviços nas 
zonas rurais.
Segundo Miguel Crispim, coor-
denador do Millennium bim, o 
banco tem contribuído, para a re-
dução da exclusão financeira dos 
moçambicanos, promovendo ao 
mesmo tempo o aumento da lite-
racia financeira fora dos grandes 
centros urbanos. 
Crispim disse ainda que se tem 
investido fortemente no alar-
gamento do acesso aos serviços 
financeiros dos cidadãos, contri-
buindo para o progresso e desen-
volvimento sustentável do país.
Este investimento irá gerar im-
pactos positivos não só na comu-
nidade local, mas também na eco-
nomia nacional, permitindo que a 
população abrangida ganhe mais 
autonomia financeira. Com este 
balcão, acrescenta Crispim, o ban-
co está mais próximo da comuni-
dade de Machanga, encurtando as 
longas distâncias que muitas vezes 
são obrigados a percorrer para po-
derem ter acesso a serviços finan-

ceiros. 

A 
produção de Gás Natu-
ral Liquefeito (GNL), 
na Bacia do Rovuma, 
em Cabo Delgado, deve 

servir de catalisador do desen-

volvimento de outros sectores 

produtivos, que podem ampliar e 

diversificar a economia moçam-

bicana, tais como a agricultura e a 

manufactura.

Esta recomendação foi feita por 

Sola David-Borha, administra-

dora executiva para a região afri-

cana do Grupo Standard Bank, 

recentemente, em Maputo, numa 

reflexão sobre as reformas que o 

país deve introduzir no sector de 

energia para oferecer vantagens 

competitivas e tornar-se num dos 

principais fornecedores de GNL 

no mundo.

“Moçambique tem a sorte de po-

der aprender de outras nações com 

recursos energéticos, como o gás, 

e tomar, assim, melhores decisões 

que terão impacto na economia e 

na vida dos cidadãos”, frisou Sola 

David-Borha.

A administradora executiva para 

a região africana do Grupo Stan-

dard Bank indicou a Nigéria como 

exemplo de uma economia depen-

dente apenas dos recursos petro-

“Moçambique deve procurar diversificar a 
economia após descoberta do gás natural”

líferos.

Infelizmente, conforme salientou 

Sola David-Borha, a Nigéria ig-

norou a sua base agrícola e muitos 

outros sectores produtivos, com 

a descoberta do petróleo: “Hoje 

existe uma certa dependência 

dum recurso cujo preço é ditado 

pelo mercado internacional e isso 

afectou a economia”, disse.

Num outro desenvolvimento, a 

administradora executiva para a 

região africana do Grupo Stan-

dard Bank indicou que o GNL 

tem uma característica singular, 

pois tem valor a partir da altura da 

extracção.

Entretanto, Sola David-Borha 

destacou a importância de diver-

sificar os sectores da economia, 

pois, além de reduzir a dependên-

cia dum único sector ou recurso, 

concentra o interesse e a activi-

dade dos investidores nos secto-

res com potencial de crescimento. 

Esta particularidade aumenta as 

oportunidades de criação de mais-

-valias e de investimento na eco-

nomia nacional.

“É fundamental que Moçambi-

que aproveite a oportunidade que 

o GNL oferece para desenvolver 

os outros sectores produtivos. Por 

exemplo, foram feitos compromis-

sos de conteúdo local no valor de 

5 biliões de dólares norte-ameri-

canos.

Para fazer face a essa necessidade 

de diversificação da economia em 
Moçambique, Sola David-Borha 
elogiou o Governo moçambicano 
e o Banco Central pela gestão da 

política macroeconómica.
O regresso à estabilidade macroe-
conómica é essencial para Mo-
çambique atingir o seu potencial 
de crescimento. Isto significa que 
o Banco Central e o Ministério 
da Economia e Finanças têm um 
papel crucial a desempenhar no 
apoio às reformas estruturais e 
melhorias na governação que con-
duzam a economia a um ambiente 
de taxas de juro reais mais baixas, 
previsibilidade da inflação, estabi-
lidade da moeda e consolidação 
fiscal contínua através de políticas 
macroeconómicas sólidas.
Sola David-Borha indicou ainda 
que a participação do sector priva-
do nos projectos de gás doméstico 
onshore requer quadros regulado-
res claros e transparentes. 
Projectos direccionados, como 
fertilizantes, gás para líquidos 
(GTL) e energia, são todos indus-
trialmente diferentes, com vários 
requisitos comerciais.
Sola David-Borha também se 
referiu à economia altamente di-
versificada do Quénia: “É um país 
preparado para enfrentar quais-
quer desafios, especialmente, os 
de natureza económica. Eles têm 
uma taxa de câmbio muito estável, 
e isso cria confiança nos investi-
dores e encoraja-os a continuar a 

financiar a economia”, concluiu.
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A 
operadora da Área 4, 
Mozambique Rovuma 
Venture (MRV), adju-
dicou o contrato para a 

engenharia, procurement e cons-
trução do complexo de produ-
ção de gás natural liquefeito do 
projecto onshore Rovuma LNG 
para um consórcio composto 
pela JGC, Fluor e TechnipFMC 
( JFT). 

A adjudicação permitirá iniciar 

as actividades do projecto Ro-

vuma LNG, conforme aprovado 

pelo Governo de Moçambique 

em Junho de 2019, enquanto os 

parceiros da Área 4 continuam a 

trabalhar para tomar a decisão fi-

nal de investimento em 2020. 

O projecto Rovuma LNG irá 

produzir, liquefazer e comercia-

lizar gás natural de três reser-

vatórios do complexo Mamba, 

localizados no bloco da Área 4 

offshore, na Bacia de Rovuma. 

Este projecto inclui a construção 

de duas unidades de liquefacção 

de gás natural, com uma capaci-

MRV toma decisão inicial de investimentos

dade total anual de 15,2 milhões 

de toneladas de GNL e respecti-

vas infraestruturas onshore asso-

ciadas. A concessionária anunciou 

também ter recebido a aprovação 

do Governo para os contratos de 

compra e venda de GNL para a 

capacidade total do projecto Ro-

vuma LNG. 

Os parceiros da Área 4 irão avan-

çar com os investimentos iniciais 

para as actividades midstream 

e upstream do projecto, avalia-

das em mais de US500 milhões. 

Estes investimentos incluem ac-

tividades como a construção de 

um acampamento, actividades de 

reassentamento, construção da 

pista de aterragem e vias de aces-

so, bem como o início do projecto 

detalhado de engenharia das ins-

talações de GNL. 

“A adjudicação e execução do 

contrato de engenharia procure-

ment e construção onshore é um 

passo significativo para o desen-

volvimento do projecto Rovuma 

LNG de classe mundial” disse 

Peter Clarke, Vice-Presidente 

Sénior da Divisão Global de 

GNL da ExxonMobil. 

“Continuaremos a trabalhar com 

o Governo para maximizar os be-

nefícios a longo prazo, que este 

projecto trará para o povo mo-

çambicano.” 

“A adjudicação do contrato EPC 

mostra o compromisso dos Par-

ceiros para um progresso contí-

nuo, de modo a garantir a con-

clusão do projecto e o início da 

produção de acordo com as ex-

pectativas, e para o benefício do 

país”, precisou Alessandro Puliti, 

Chief Upstream Officer da Eni. 

“O acto que estamos hoje (terça-

-feira) a testemunhar é um marco 

importante rumo à decisão final 

de investimento que esperamos 

que seja anunciada no primeiro 

semestre do 

ano próximo, isto é 2020”, disse, 

por seu turno, o presidente da Re-

pública, Filipe Jacinto Nyusi.

“Significa que o projecto Rovuma 

LNG da Área 4 na Bacia do Ro-

vuma tem condições para avançar 

para as fases seguintes de desen-

volvimento, construção, produ-

ção e comercialização”, rematou 

Nyusi. 

Com o progresso alcançado até o 

momento, o Rovuma LNG con-

tinua com o plano de iniciar a sua 

produção em 2025. 

A Área 4 é operada pela Mozam-

bique Rovuma Venture S.p.A. 

(MRV), uma joint venture in-

corporada pela Eni, ExxonMobil 

e CNPC, que detém uma parti-

cipação de 70% no Contrato de 

Concessão para Pesquisa e Pro-

dução da Área 4, em conjunto 

com a Galp, KOGAS e Empre-

sa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH), cada uma com 10% de 

interesse participativo. 

A ExxonMobil liderará a cons-

trução e operação de liquefacção 

de gás natural e instalações rela-

cionadas em nome da MRV, e a 

Eni liderará a construção e opera-

ção de instalações upstream.

As primeiras mulheres 
empreendedoras que 
beneficiaram do apoio 
financeiro e técnico da 

Gapi, no âmbito do Programa 

de Promoção e Empoderamen-

to da Mulher Empreendedora, 

viram os seus negócios ganhar 

outra dinâmica e o resultado das 

suas actividades é visível tanto a 

nível pessoal, como no das pes-

soas que encontraram nos mes-

mos uma fonte de emprego.

Este programa surgiu da necessi-

dade de aumentar a participação 

da mulher na esfera económica, 

mas sobretudo para que este seg-

mento social tire benefícios dessa 

participação. 

O programa envolve uma com-

ponente de assistência técnica 

que compreende apoio na trans-

posição da ideia de negócio em 

plano de negócio, assistência nas 

vertentes legal, fiscal, de conta-

bilidade, marketing, entre outros 

aspectos que vierem a ser iden-

tificados como decisivos para o 

sucesso de cada negócio. 

A outra componente é a de fi-

nanciamento aos projectos, a ser 

efectuada em função das necessi-

dades e especificidades do negó-

cio, podendo ser feito através da 

concessão de crédito, prestação 

de garantias ou mesmo a médio 

prazo, por via de participações 

financeiras.

Maria Sibia, da empresa Casa do 

Campo Lda., que produz ovos de 

codornizes, é uma das beneficiá-

rias que diz “comecei a produzir 

Intervenção da Gapi impacta economia de mulheres

e a comercializar uma média de 

200 ovos por mês e com o apoio 

da Gapi estou a aumentar a mi-

nha capacidade para cerca de 

1.200 ovos por mês, para res-

ponder à procura e à pressão do 

mercado. O meu produto já está 

nos supermercados da cidade de 

Maputo”. 

Numa visita recentemente efec-

tuada pela equipa do programa, 

Sibia mostrou os esforços que 

estão a desenvolver com vista a 

expandir a produção de ovos fér-

teis, sendo que para tal estão em 

processo de construção de uma 

capoeira maior, num novo espa-

ço apresentado à referida equipa.

Outra beneficiária, cujas acti-

vidades estão a ter um grande 

impacto, pese embora a base da 

matéria-prima tenha sofrido um 

revés com a ocorrência do ciclo-

ne Kenneth, que afectou, dentre 

outros distritos, o de Ibo, local 

onde é feita a plantação do café, 

é Iolanda Almeida que, através 

da empresa INMA Agronegócio, 

está a processar e comercializar o 

“café do Ibo”.

Aliás, esta empresa foi vencedora 

no concurso SANBio FemBio-

Biz 2018, o que levou a Gapi, 

dentro da sua estratégia de cria-

ção e promoção do empresariado 

nacional e de negócios sustentá-

veis e com impacto na geração 

de renda e emprego, a premiá-la 

e financiá-la, tal como a outras 

quatro empresas, melhores clas-

sificadas no referido concurso de 

modo a contribuir para o melho-

ramento e aumento da produti-

vidade das mesmas.

As actividades desta mulher em-

preendedora têm grande impac-

to na economia local, dado que 

envolve cerca de 120 membros, 

dos quais 50 são mulheres, agru-

pados em associação e tem como 

um dos principais marcos o tra-

balho apresentado em 2015, num 

evento internacional decorrido 

na Itália, onde o café produzido 

por eles foi classificado como um 

dos melhores do Mundo.

Iolanda Almeida reconheceu 

e agradeceu a intervenção da 

Gapi que “nos permitiu aumen-

tar as quantidades de aquisição 

da matéria-prima. Isso, além de 

nos permitir termos uma melhor 

resposta à procura e contribuir 

para que os agricultores aumen-

tem as suas rendas. Melhoramos 

também os métodos de proces-

samento do café e aumentamos 

as quantidades, o que pressupôs 

acrescentarmos os postos de tra-

balho, sobretudo com pessoal 

jovem”.  

Aurora Psico, que lidera este 

programa e liderou as visitas, 

realçou que “o maior diferencial 

deste programa  consiste na inte-

gração de serviços de assistência 

técnica e financeira a projectos 

de negócio pertencentes e geri-

dos por mulheres. Nesta fase de 

arranque, a Gapi  alocou para já 

um orçamento de cinco milhões 

de meticais”.

Ainda de acordo com Psico, a 

Gapi está em negociações para 

alargar o orçamento a este Pro-

grama que espera poder expan-

dir ainda este ano. “Além disso, 

tal como já vem fazendo noutros 

programas, a Gapi está aberta a 

parcerias com a banca comer-

cial para que esta crie melhores 

condições de acesso ao financia-

mento”, reforçou, para finalizar 

dizendo que

“o que a Gapi pretende com este 

programa é contribuir para a 

igualdade do género, o que impli-

ca capacitar a mulher, dotando-a 

de condições necessárias para o 

seu empoderamento económico, 

permitindo-lhe a apropriação da 

riqueza gerada pelas suas inicia-

tivas empreendedoras.”
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O 
Banco Mais recebeu 
recentemente o prémio 
“Best KYC Program in 
África 2019”, num even-

to que decorreu em Joanesburgo 

na África do Sul. O mesmo foi 

anunciado durante uma confe-

rência promovida pela Associa-

ção de Profissionais de Com-

pliance de África (ACCPA).

A ACCPA é uma organização 

que congrega profissionais expe-

rientes e certificados em  confor-

midade com  a AML / CFT em 

África.

A conferência reuniu membros 

da ACCPA, bancários e analistas 

de risco do sector financeiro, de 

vários países e bancos africanos, 

para dialogar sobre o tema: “Me-

lhorando os padrões de Risco e 

Compliance em África”. 

Dentro desta temática aborda-

ram-se questões relativas a mo-

nitoria de transacções, controlos 

internos, qualidade dos profissio-

Banco Mais galardoado
nais de Risco em África, adequa-
ção interna e externa das regras 
do sector, as práticas da gestão de 
topo e Auditoria Interna.
De referir que no final do III tri-
mestre do corrente 2019, o Ban-
co Mais apresentou resultados 
positivos acumulados na ordem 
dos 150 milhões de meticais com 
perspectivas de terminar o ano 
com “melhores resultados”.
Em 2018, o Banco Mais viu a 
sua estrutura accionista reforçada 
com a entrada do grupo Chinês 
Bison Capital, que detêm repre-
sentações oficiais em Pequim e 
Hong-Kong. A entrada do novo 
accionista permitiu o desenvolvi-
mento de novos modelos de ne-
gócios direccionados aos clientes 
da comunidade chinesa.
O Banco Mais é um banco mo-
çambicano de apoio aos investi-
mentos, com segmento empre-
sarial, com uma gama completa 
de produtos e serviços de banca 
comercial e da banca de investi-
mento.

Num esforço para fazer 
regressar os antigos 
clientes que abandona-
ram a mCel, na sequên-

cia da quase falência técnica da 
operadora estatal, a Telecom SA 
(Tmcel-companhia resultante 
da fusão das Telecomunicações 
de Moçambique e a mCel) lan-
çou, recentemente, uma oferta, 
denominada “VOLTE”, atra-
vés da qual atribui entre vários 
benefícios cinco gigabytes, dis-
poníveis no pacote inicial pré-

-pago.

Com vista a proporcionar uma 

Tmcel lança campanha “VOLTE”
experiência positiva de navega-

ção na rede Tmcel, numa altu-

ra em que a empresa se prepa-

ra para o lançamento do LTE 

(com equipamento 5G Ready), 

nas cidades de Maputo e Mato-

la, a oferta foi concebida para a 

recepção de todos clientes que 

queiram voltar e trazer consigo 

amigos e familiares.

A oferta “VOLTE”, iniciada 

no mês de Outubro e válida até 

Dezembro próximo, faz parte da 

campanha de boas-vindas onde 

a operadora de bandeira se pro-

põe a oferecer um conjunto de 

benefícios diferenciados, no 

âmbito da melhoria contínua 

do serviço prestado pela Tmcel 

em todo o país.

Com representações comerciais 

espalhadas pelo país, a Tmcel 

continua empenhada na cria-

ção de condições para facilitar o 

acesso aos seus serviços a todo 

cidadão moçambicano em es-

pecial e ao público em geral.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt
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A 
marca moçambicana de 
água mineral, designada 
“Água da Namaacha”, foi 
galardoada recentemen-

te com o prémio internacional de 

qualidade, o The Winner Award 

2019. O referido prémio foi atri-

buído pela revista internacional 

Business.

Para o efeito, a revista teve em 

conta os critérios de excelente re-

putação empresarial, os reconheci-

mentos alcançados em termos de 

qualidade e imagem, a tecnologia 

utilizada no sector, a responsabili-

dade social e a exposição mediática 

nacional e internacional.

Esta é a terceira vez consecutiva 

que a “Água da Namaacha” recebe 

este prémio considerado de grande 

prestígio internacional, tornando-

-se assim a primeira marca no sec-

tor a vencer em três edições.

Uma nota daquela companhia in-

dica que o prémio internacional é 

SAM recebe prémio 
internacional de qualidade

o corolário de um trabalho de exce-

lência desenvolvido por uma vasta 

equipa de profissionais que, mais 

uma vez, provou que Moçambique 

tem capacidade para atingir níveis 

de qualidade excepcionais.

A Água da Namaacha, que é consi-

derada a marca mais prestigiada de 

Moçambique, já conquistou mais 

de 20 galardões em qualidade e 

imagem, a nível interno e interna-

cional.

Uma propriedade  (15 x 30), com casa tipo3, 
uma suit e vedaçao, estrategicamente localizada,
zona do Mercado  Boquisso - Municipio da Matola.

Valor a negociar, sem intermediário
Contacte-nos    + 258 82 0755690 / 84 4629155

Agenda Cultural 
Cine-Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados 18h30 
Apresenta: “HORA DO VOTO”

Maputo Waterfront
Todas Sextas, 19h

Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h

 Música com Zé Barata ou Fernando Luís
Todos Domingos, das 13/18h  

Animacao com DJ
Chefs Restaurante

Todas Sextas, 19h      
Música ao vivo

O 
Moza Banco acaba 
de dar um impor-
tante passo para a 
consolidação como a 

instituição financeira com a 
3ª maior rede de Agências no 
País, com a inauguração, das 
Agências de Chigubo e Guijá, 
acto enquadrado na iniciativa 
presidencial “Um Distrito Um 
Banco”, lançada em 2016, que 
preconiza que todos os distri-
tos do País tenham pelo me-
nos uma agência bancária.
Com a entrada em funcio-

namento destas Unidades de 

Negócio, as populações locais 

e de áreas circunvizinhas pas-

Moza Banco expande serviços 
para Chigubo e Guijá

sam a ter, “à porta”, um Banco onde 

poderão convenientemente e em 

total segurança realizar operações 

bancárias, e encontrar as soluções 

financeiras adequadas às suas ne-

cessidades específicas.

Ao abraçar esta iniciativa, o Moza 

está em linha com o seu compro-

misso na promoção de uma maior 

inclusão financeira e bancarização 

da economia através da expansão 

da sua actividade para os Distritos 

que não apresentam cobertura em 

termos de rede de agências ban-

cárias, pois, o Moza acredita que a 

instalação de serviços financeiros e 

de outros serviços conexos irá des-

pontar o potencial existente nessas 

zonas, fomentando o desen-

volvimento local e sustentável 

das comunidades.

No âmbito da parceria com o 

Ministério da Terra, Ambien-

te e Desenvolvimento Rural, 

contabilizam-se já seis agên-

cias do Moza a operar em ple-

no nos Distritos de Chicuala-

cuala (na Província de Gaza); 

Gondola, Vanduzi (em Mani-

ca), Murrupula e Memba (em 

Nampula) e Tsangano (em 

Tete). Ainda ontem, o Banco 

procedeu a inauguração das 

Agências de Mapai, em Gaza, 

Nacorrôa, em Nampula e Ma-

chaze, em Manica.

Esta patente desde esta quar-

ta-feira até próximo, 19 de 

Outubro, a  exposição fo-

tográfica intitulada ‘África 

Mágica’, da fotógrafa portuguesa 

Ana Oliveira expõe ‘África Mágica’ no BCI
Ana Oliveira. Composta por cer-

ca de 30 fotografias, esta mostra, 

a primeira da autora, retrata “um 

continente de cores e paisagens vi-

brantes, pessoas genuínas de sorriso 

fácil e uma natureza que a completa 
de forma única” – refere uma nota 
sobre a exposição.
Ana Oliveira nasceu em Portugal, 
há 37 anos, e vive em Moçambique 

há sete anos.

A 
Mahindra & Mahindra 
Lda, integrantes do Gru-
po Mahindra, inagurou 
recentemente, o novo 

stand de vendas e oficinas de classe 
mundial em Maputo, Moçambi-
que.

Este empreendimento avaliado em 

20.7 milhões de dólares,  com uma 

área de 1,000m2 está localizado na 

Avenida 25 de Setembro e promote 

aproximar a marca dos seus clien-

tes oferecendo maior comodidade e 

qualidade de serviços.

O novo stand de vendas apresen-

Mahindra inaugura novo stand 
de vendas em Moçambique

ta um portfólio de produtos Ma-

hindra que inclui seus “SUV’s” 

mais populares, como Mahindra 

XUV300, XUV500, Marazzo bem 

como as “Pick-Ups” - Mahindra 

Scorpio Pick Up (cabine dupla e 

cabine simples) e Mahindra Bole-

ro Pick Up (cabine dupla e Cabina 

simples).

 “Ao longo dos anos provou ser um 

actor credível em África e este novo 

empreendimento em Moçambique 

reafirma o nosso compromisso 

através da consolidação na nossa 

presença nesta região. Acertamos 

na escolha da MHL Auto como 

parceiro em Moçambique gozan-

do de uma reputação elevada em 

Moçambique que irá contribuir 

positivamente através do seu co-

nhecimento e experiência. Arvind 

Mathew, Responsável pelas Ope-

rações Internacionais, Mahindra & 

Mahindra Lda, disse,

Por sua vez, o  Director da Mozam-

bique Holdings Lda, disse, “MHL 

Auto e a Mahindra são parceiros 

há mais de duas décadas agregan-

do valor para os nossos clientes em 

Moçambique. A inauguração deste 

Stand de Vendas hoje irá aumentar 

a presença global da empresa.

SOMOS ESPECIALISTAS EM

MEDICINA DO TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL)
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

HACCP – SEGURANÇA ALIMENTAR
IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS DE QUALIDADE (ISO)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Somos policlínica médica

Avenida Tomas Nduda, 784, Polana Cimento, Maputo
Telefone: 219338570 / 842788926 / 850531274

SITE: www.forsaude.co.mz
EMAIL: geralmocambique@forsaude.co.mz


