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São os americanos a da-
rem um passo para frente 
na luta contra a violência 
extremista, em Moçam-

bique. Uma semana depois de ter 

estado, em Maputo, o embaixador 

itinerante americano, Nathan Sa-

les, que lidera a luta global contra 

o terrorismo, diz que uma luta 

bem-sucedida contra a violência, 

em Cabo Delgado, deve ter os Es-

tados Unidos da América (EUA) 

como o parceiro principal. Em-

bora Moçambique necessite, cla-

ramente, de apoios para enfrentar 

a crise de Cabo Delgado, sectores 

avisados argumentam que é preci-

so olhar com cuidado a “disposi-

ção americana”.

Enquanto a estratégia de Maputo 

para combater à violência extre-

mista continua a dar ênfase em 

mercenários, o embaixador itine-

rante americano entende que esta 

não é a melhor resposta. 

Argumenta que os mercenários 

têm interesse em extrair recursos 

para depois desaparecem, pelo que, 

no seu entender, a melhor forma 

de combater ao terrorismo passa 

pela construção de um Estado de 

Direito e reforço das instituições 

do Estado e da legislação. 

Para o líder do Gabinete de Con-

tra Terrorismo do Departamento 

de Estado americano, não há so-

luções rápidas de combate ao ter-

rorismo, como classifica os ataques 

de Cabo Delgado, mas sim um 

processo, a longo prazo, que tem 

diferentes especificidades.

Falando, esta terça-feira, em con-

ferência de imprensa telefónica 

para o rescaldo da visita, efectua-

da semana finda a Moçambique 

e África do Sul, Nathan Sales 

manifestou a abertura do seu país 

em ser o principal parceiro de Mo-

çambique no combate ao terroris-

mo que, há três anos, assola a nor-

tenha província de Cabo Delgado.

Remeteu os moldes de ajuda ao 

estabelecimento de uma parceria 

entre os dois Estados, que vai nor-

tear todo o processo de combate 

ao terrorismo, em Moçambique. 

Argumenta que coisas bem-feitas 

nesta matéria só com os america-

nos.

“Se se quer fazer bem, tem de fazer 

com os americanos”, afirmou Sa-

les, enfatizando os mais de 20 anos 

de experiência do seu país em lidar 

com o terrorismo.

Ainda que Moçambique necessi-

te, claramente, de apoios para en-

frentar a crise de Cabo Delgado, 

sectores avisados argumentam que 

é preciso olhar com cuidado a “dis-

posição americana”.

Não é para menos. A maior po-

ristas, persuadi-los e derruba-los. 

Foi aqui que assinalou que a me-

lhor forma de combater o terroris-

mo não é enviar mercenários para 

extrair todos recursos naturais e 

depois desaparecerem. 

É preciso, sim, uma estratégia efi-

caz de combate ao terrorismo, que 

passa pela construção do Estado 

de direito, reforço das instituições, 

o sector de legislação e as autori-

dades para que possam proteger as 

populações e eliminar as ameaças 

dos campos de batalha.

“Basicamente, os EUA têm a mis-

são de impulsionar e reforçar as 

capacidades locais para prevenir 

os ataques, investigar, recolher evi-

dências nos campos de batalha e 

processar, finalmente, os perpetra-

dores, garantindo que os processos 

penais sejam levados a bom porto”, 

referiu.

Estas acções passam, necessaria-

mente, por formar e equipar as au-

toridades policiais, os investigado-

res, juízes e procuradores para uma 

melhor aplicação da lei, salvaguar-

dando as adaptações necessárias 

em função da realidade local.

O fundamental para os ameri-

canos é que as capacidades ofe-

recidas promovam e defendam 

os direitos humanos e Estado de 

Direito, permitindo que os inves-

tigadores, juízes e procuradores te-

nham ferramentas que necessitam 

para combater ao terrorismo de 

forma sustentável. 

Este é um dos pontos sensíveis 

que, segundo o embaixador, foi 

analisado com profundidade, pese 

embora não tenha partilhado os 

detalhes. 

Tendo em conta as ameaças im-

postas pelos ataques terroristas, 

ao nível da região, que já afectam 

a Tanzânia, Sales não descarta a 

possibilidade de uma parceira a 

regional e, acima de tudo, com a 

vizinha África do Sul para dissua-

Combate ao terrorismo

“Se quer fazer bem, tem de se 
fazer com os americanos”
Por Armando Nhantumbo e Argunaldo Nhampossa

tência mundial tem, na história, 

intervenções controversas de um 

país que não mede forças para de-

fender seus interesses e se impor à 

escala global.

A intervenção no Iraque e na Lí-

bia são apenas algumas das triste-

mente célebres intervenções ame-

ricanas, que ficaram na história 

como a face do maquiavelismo 

americano.

Sem nunca terem provado, os 

americanos invadiram o Iraque 

sob alegacão de o país do médio 

oriente deter armas de destruição 

maciça. Mais tarde, os EUA leva-

ram a Líbia ao actual caos. 

Se o Iraque e a Líbia são países 

ricos de petróleo, Moçambique é, 

também, rico de óleo e gás.

Mercenários não são 
melhor opção 
E já que “se quer fazer bem, tem 

de se fazer com os americanos”, os 

mercenários não são, segundo os 

EUA, a melhor opção para com-

bater à violência de Cabo Delgado. 

Sales, que também desempenha as 

funções de Enviado Especial para 

a Coligação Global para Derrotar 

o ISIS, assinalou que, em Maputo, 

discutiu, com o Governo, o com-

promisso mútuo para uma parce-

ria estratégica de combate ao ter-

rorismo, em Cabo Delgado, com 

foco no recorrente aumento do 

terrorismo e foram exploradas as 

possíveis formas de como os EUA 

podem aumentar as capacidades 

de aplicação da lei de manutenção 

de segurança. 

Aqui, falou da necessidade de se 

garantir segurança nas frontei-

ras, de modo a não permitir que 

os atacantes tenham liberdade de 

circulação na linha fronteiriça, 

mas também a nível dos portos, 

aeroportos e a nível marítimo, alu-

dindo que o seu país tem sistemas 

tecnológicos que permitem isso. 

Descreveu a situação de Cabo 

Delgado como sendo complexa 

porque, além das questões de segu-

rança, há também as humanitárias 

que levam milhares de moçambi-

canos a se deslocarem para outros 

pontos da província e do país. 

A situação faz com que a respos-

ta tenha que ser multiforme, in-

cluindo a necessidade de manter 

a segurança para as pessoas, de 

modo que se sintam seguras para 

regressar às suas casas e retomar os 

meios de subsistência e atender as 

questões humanitárias. 

Fez notar que os perpetradores da 

violência, em Cabo Delgado, estão 

alinhados com o Estado Islâmi-

co, bastando, para o efeito, ver a 

ideologia adoptada, tácticas, assim 

como a visão de instaurar califados 

em termos de controlo de territó-

rios. 

Não restam dúvidas, para Sales, 

de que aquele grupo se comporta 

como uma empresa transnacional 

de terrorismo.  

É dentro deste prisma os EUA 

prontificam-se a disponibilizar, 

aos seus parceiros moçambicanos, 

as capacidades que tem à disposi-

ção para derrubar a ameaça terro-

rista. Mas tudo está refém de um 

acordo que vai definir os moldes 

de actuação, esclareceu o embai-

xador.

Disse que o seu país pode oferecer 

capacidades que ninguém conse-

gue apresentar. Falou da possibi-

lidade municiar os moçambicanos 

com equipamentos que necessitam 

para controlar os problemas terro-

dir o grupo de terroristas, sendo a 

África do Sul uma economia forte, 

com capacidade militar e uma de-

mocracia sólida.

Os blindados da África do 
Sul
Os pronunciamentos de Nathan 

Sales surgem quando a África do 

Sul, o segundo país visitado pelo 

embaixador americano, autorizou 

a exportação, para Moçambique, 

de veículos blindados “Paramount 

Marauder”, equipados de metra-

lhadoras para fazer face aos ata-

ques de Cabo Delgado.

O que não está claro é se os blin-

dados foram comprados ou aluga-

dos pelo Governo moçambicano 

ou pela Dyck  Advisory Group 

(DAG), a empresa de mercenários 

que ajuda as Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) moçambica-

nas no combate à insurgência, em 

Cabo Delgado. 

De acordo com a Africa Monitor, 

uma publicação que se dedica a 

serviços de informação estratégica, 

pelo menos cinco viaturas Marau-

der terão sido adquiridas aos sul-

-africanos do Paramount Group, 

cuja situação financeira é reporta-

da como de “pré-falência”.

Entretanto, as viaturas são consi-

deradas inapropriadas para a guer-

ra de Cabo Delgado.

De acordo com a Africa Monitor, 

os Marauder, que foram lançados 

pela primeira vez em 2008, têm 

uma autonomia de 700 kms, pre-

parados para terrenos minados. 

“Porém, as 17 ton. de peso bruto, 

tornam-nos lentos e pouco mano-

bráveis, de forma crítica em terre-

nos macios e enlameados, e para 

a natureza da guerrilha em curso, 

portanto pouco apropriados para o 

terreno em Cabo

Delgado”, escreve a publicação.

Segundo a Africa Monitor, o 

blindado foi, originalmente, 

desenhado para operações de 

Nathan Sales critica aposta em mercenários para combater o terrorismo

Embaixador itinerante Nathan Sales e PR Filipe Nyusi trocam 
impressões sobre o terrorismo
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Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros

manutenção da paz, com missões, 

essencialmente, defensivas.

São, ainda, reportadas, actualmen-

te, dificuldades na obtenção de pe-

ças sobressalentes para as viaturas. 

A se confirmar que os Marauder 

são inapropriados para a guerra de 

Cabo Delgado, não será a primeira 

vez que tal acontece. 

Depois do falhanço dos mercená-

rios russos da Wagner, há muito 

que a DAG não consegue comba-

ter a insurgência, em Cabo Delga-

do quando o SAVANA tem no-

ticiado que a empresa do coronel 

Leonel Dyck, um velho amigo de 

Maputo, não tem capacidade, nem 

técnica nem humana à altura do 

conflito corrente.

Aliás, as mais espectaculosas in-

cursões dos insurgentes em Cabo 

Delgado, que incluem tomadas 

teimosas de vilas distritais, aconte-

ceram sob o olhar da DAG, como 

foi o assalto a Mocímboa da Praia 

que, desde 27 de Agosto, está nas 

mãos do inimigo.

Calma, mas em alerta
Embora sem incursões de grande 

envergadura, nos últimos tempos, 

grande parte das aldeias do distrito 

de Muidumbe, o último palco das 

orgias dos insurgentes, permane-

cem abandonadas, sabe o SAVA-
NA. 

Locais como Namakande, a vila 

distrital, e aldeias como Mwam-

Na outra frente, a da pro-

paganda governamen-

tal, esta semana foi re-

servada ao porta-voz do 

Conselho de Ministros, Filmão 

Suaze, um antigo militante do 

G40, o grupo de choque cria-

do na administração Guebuza, 

para enaltecer o Governo e a 

Frelimo e atacar todo o pensa-

mento diferente.

Duas semanas depois de o pre-

sidente da República ter aberto 

caminho dos ataques contra 

“alguns órgãos de comunicação 

que, ao invés de pautarem pelo 

profissionalismo, acabam deli-

berada ou inocentemente por 

agir em vantagem dos inimigos 

ou dos terroristas”, ao serem 

“utilizados”, numa “saga de dis-

torção da realidade e da divul-

gação de irrealidades”, e mais 

tarde secundado pela Comissão 

Política da Frelimo, agora é Fil-

mão Suaze a mandar recados à 

comunicação social fora da al-

çada do Governo.

“(…) é preciso ter cuidado com 

a questão da desinformação, 

particularmente, veiculada por 

algumas pessoas ao nível das 

redes sociais e, ultimamente, 

constatamos que alguns jornais, 

aparentemente credíveis, por 

vezes veiculam informações que 

não correspondem, exactamen-

te a verdade sobre aquilo que se 

passa”, disse Suaze.

O também vice-ministro não 

citou nomes, mas estava claro o seu 

alvo: a imprensa privada que, ao in-

vés de embarcar na propaganda go-

vernamental sobre Cabo Delgado, 

procura publicar informação alter-

nativa sobre o Teatro Operacional 

Norte (TON), cumprindo um dos 

mais cruciais papéis do jornalismo, 

que é fiscalizar a acção governativa.

O SAVANA é um dos jornais que 

tem reportado o outro lado que 

se quer ocultar na guerra de Cabo 

Delgado. 

Não é que Seth Suaze, como é co-

nhecido nas lides musicais, até tem 

uma lição para a comunicação so-

cial. 

“Eu compreendo a apetência que 

há em se falar desses assuntos, mas 

devo continuar a exortar nós pró-

prios, como Governo, jornalistas, 

devemos ter a necessária contenção 

para a forma como lidamos com 

esta matéria sensível”, disse.

Para Suaze, a media deve ficar à es-

pera dos anúncios do Governo para 

saber o que se passa, em Cabo Del-

gado, uma heresia para os manuais 

de jornalismo.

“Serão os meios do Governo a 

anunciar o tipo de apoio logístico 

e que Moçambique aceitou de um 

país ou pediu ao outro e não nos 

termos informais como a informa-

ção tem aparecido”, disse.

Suaze respondia, assim, a uma per-

gunta sobre eventual solicitação 

por Maputo para apoio militar em 

Cabo Delgado.

Um dia antes do arranque oficial 

da visita de três dias do ministro 

português da Defesa, Gomes Cra-

vinho, para se inteirar do possível 

apoio a conceder a Moçambique 

para combater os ataques de Cabo 

Delgado, o Governo fez notar que 

ainda não solicitou apoio militar. 

A possibilidade de um apoio com 

um batalhão de militares portugue-

ses está sendo cogitada há dias. 

No entanto, reunido em mais ses-

são do Conselho de Ministros, esta 

terça-feira, o porta-voz do Gover-

no, Filimão Suaze, afirmou que o 

Governo nunca pediu apoio mili-

tar a outros países para combater 

bula, 24 de Março, Ntchinga e 

Nangololo estão às moscas.

Apenas as aldeias de Lutete, Na-

mabi e Miteda registam a presen-

ça de alguns populares que tenta-
ram regressar a casa para reiniciar 
a vida, depois que os insurgentes 
abandonaram as aldeias que ti-
nham tomado, em Muidumbe.
Por sua vez, a vila de Mueda, no 
distrito com o mesmo nome, vive 
momentos de relativa calmia. Um 
residente local contou ao SAVA-
NA, esta semana, que a vida vai se 
reconstituindo, paulatinamente. 
Os populares que tinham fugido 
para locais como Montepuez, o vi-
zinho distrito que se transformou 
em porto seguro para os desloca-
dos de guerra que saem dos distri-
tos do interior de Cabo Delgado, 
também estão a regressar a Mueda.
O maior receio dos nativos é que 
a tranquilidade seja de pouca dura, 
se os insurgentes estiverem a se 
preparar para outras operações de 
vulto. 
Aliás, esta semana, eles voltaram a 

atacar. O alvo foi a aldeia de Mute, 

há cerca de 20 km de Afungi, o 

centro das operações de oil & gas, 
em Palma.

Não há evidências sobre os da-

nos da incursão, mas o SAVA-
NA sabe que, além do pânico na 

aldeia, o ataque acionou alarmes 

nos centros de acampamentos das 

operações de oil & gas, em Cabo 

Delgado. 

terroristas que devasta Cabo 

Delgado. 

Segundo Suaze, as solicitações 

de apoio vão depender dos li-

mites da soberania do país e da 

razoabilidade dos apoios.

“No quadro do exercício da 

nossa soberania, não nos vin-

culamos, directamente, aos 

comentários que são feitos por 

um país ou outro. Se estiver 

lembrado, na reunião que se 

realizou, sua excelência minis-

tra dos Negócios Estrangeiros 

e vários parceiros de coope-

ração, bem como a comuni-

dade internacional acreditada 

no país, este assunto tem sido 

tratado com o devido cuidado. 

O Governo tornou público 

quando foi da vez de ter sido 

efectuado um pedido formal 

de apoio, com as limitantes que 

constavam, acredito que não 

incluía a questão do apoio do 

ponto de vista militar como 

tal”, assinalou o porta-voz. 

A vez do ministro Suaze
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A 
selecção pela comissão ad 
hoc, dominada pela Frelimo, 
das 16 figuras entre as cerca 
de 150 personalidades pro-

postas por organizações da chamada 

Sociedade Civil para preencher as 

sete vagas reservadas na Comissão 

Nacional de Eleições (CNE), foi de-

terminada por alianças político-par-

tidárias, num esquema maquiavélico 

que terá sido imposto pelo partido 

governamental. Na argumentação da 

Comissão, 123 não foram selecciona-

dos por “insuficiência de vagas”, tran-

sitando 16 tidos como magníficos, 

dos quais sete serão carimbados no 

plenário nesta segunda-feira.

No retiro de três dias que a comissão 

realizou na Katembe, do outro lado 

da baía de Maputo, seleccionou 16 

nomes, dos quais a plenária da AR 

deverá, formalmente, eleger sete na 

próxima segunda-feira. 

As 16 figuras escolhidas foram nesta 

quarta-feira entrevistadas pela Co-

missão dos Assuntos Constitucionais 

Direitos Humanos e de Legalidade 

(CACDHL) da Assembleia da Repú-

blica (AR), a última barreira antes de 

serem submetidos ao crivo da plenária.  

Mas o SAVANA apurou que já estão 

claras as escolhas dos partidos, numa 

proposta 4-2-1 que terá sido nego-

ciada/imposta pela Frelimo aos dois 

partidos, muito antes da submissão 

das candidaturas por organizações da 

Sociedade Civil. Dos sete, a Frelimo 

deverá cooptar quatro membros da 

Sociedade Civil, contra dois da Rena-

mo e um do Movimento Democrático 

de Moçambique (MDM). No esque-

ma previamente arquitectado incluiu 

o afastamento dos chamados “pro-

blemáticos” na CNE, nomeadamente, 

Meque Brás e o padre Latinho Ligo-

nha, vice-presidente e vogal indicados 

pela Renamo. No período em que es-

tiveram na CNE, o trabalho dos dois 

foi elogiado em sectores avisados, o 

que não era bem visto pelos seus pares 

do partido Frelimo no órgão. 

Em troca, Fernando Mazanga tem o 

no objection da Frelimo para chegar à 

vice-presidência. Salomão Moyana, 

que havia tido algumas desinteligên-

cias com Afonso Dhlakama, devido 

a um alegado “mau comportamento” 

nas eleições de 2014, tem caminho 

aberto para permanecer na CNE. A 

Frelimo, apurou o jornal, não terá co-

locado objecções.      

Dos 16 membros da Sociedade 

Civil que vão a votos na próxima 

segunda-feira, o SAVANA soube 

que há orientações para se votar no 

sindicalista Jeremias Timana, Paulo 

Cuinica, Lourenço Jossias e o Bispo 

Anglicano Dom Carlos Matsinhe 

(Frelimo).  Apolinário João e Salomão 

Moyana (Renamo) deverão se manter. 

Mas à espreita para entrar no grupo 

da Renamo está Armando Thaunde, 

proposto pela mesma organização 

de Apolinário João. José Domingos 

Marques (MDM), proposto pela As-

sociação de Combate a Desnutrição 

Crónica- Apoio Humanitário e Edu-

cação-ACODECA, deverá substituir 

José Belmiro, jornalista com passagem 

pela STV. Porém, não está colocada de 

lado a entrada do Sheik Daud Dau-

to Ussene Ibramogy e Maria Albino 

Mussuei, propostos pelo Conselho das 

Religiões de Moçambique.

Lourenço Jossias, actual director do 

Magazine Independente, foi proposto 

pela Confederação das Associações 

Económicas (CTA), numa lista de 13 

figuras, que incluía Fernando Lima, 

PCA da mediacoop e Pedro Maciel 

Baltazar, que lidera o pelouro da po-

lítica laboral e acção social naquela 

agremiação empresarial. 

Na audição parlamentar, Jossias de-

fendeu que a questão fundamental na 

CNE é o “cumprimento escrupuloso 

da lei, pois só assim é possível condu-

zir as eleições de uma forma ordeira e 

pacífica”.

O bispo anglicano, que foi o único dos 

16 que levou um discurso escrito na 

audição parlamentar, está alinhado 

para se tornar o próximo presidente da 

CNE, em substituição de Sheik Ab-

dul Carimo, que teve uma passagem 

controversa pelo órgão. Carlos Mat-

sinhe foi proposto por três organiza-

ções, nomeadamente, Conselho das 

Religiões de Moçambique, Conselho 

Cristão de Moçambique e Associação 

Moçambicana Mulher, Religião e De-

senvolvimento (AMUREDE).

Foi afastado dos 16 a candidatura do 

Sheik Aminuddin Mohamad, pro-

posto pelo Conselho das Religiões 

de Moçambique. Para os 16 passou o 

Sheik Daud Dauto Ussene Ibramogy, 

que tem fortes possibilidades de en-

trar para o grupo dos 7 em nome do 

equilíbrio religioso na nova CNE.  O 

reverendo Marcos Macamo foi tam-

bém afastado para não fazer sombra 

ao Bispo Carlos Matsinhe na luta pela 

presidência do órgão. 

Porém, o jornal apurou que um grupo 

da Sociedade Civil, do qual o Cen-

tro de Integridade Pública (CIP) faz 

parte, enviou, nesta quarta-feira, para 

Procuradora Geral da República, 

Beatriz Buchili, uma petição para, en-

quanto guardiã da legalidade, intimar 

a Assembleia da República para anu-
lar o processo, com o argumento de 
que a Comissão Ad Hoc não se guiou 
pelo primado da lei.

Processo de selecção 
As 151 personalidades, que subme-
teram candidaturas, foram propostas 
por 35 organizações da Sociedade Ci-
vil, muitas delas obscuras, ou seja, não 
é conhecida nenhuma actividade. Por 
exemplo, Paulo Cuinica, que voltou a 
candidatar-se, foi proposto pela Asso-
ciação Cristã para o Desenvolvimento 
Comunitário. Doze candidaturas en-
tregaram os processos a título indivi-
dual.  
Na sua argumentação, a comissão li-
derada pelo frelimista António José 
Amélia, disse que estabeleceu como 
um dos critérios de selecção a repre-
sentatividade e abrangência das orga-
nizações da Sociedade Civil. 
Contudo, o processo de entregas de 
candidaturas dos membros da Socie-
dade Civil mostrou a extraordinária 
capacidade de se “inventar” organiza-
ções de última hora.
Na tarde desta quarta-feira, na Co-
missão dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos e Humanos e de Legalidade 
(CACDHL), da Assembleia da Re-
pública, ouviu as 16 individualidades 
seleccionadas de um total de 151 can-
didatos a futuros vogais da CNE. 
Na última sexta-feira, a também cha-
mada primeira comissão procedeu 
à audição dos candidatos indicados 
pelos partidos políticos com assento 
parlamentar, neste caso Frelimo, Re-
namo e MDM. Há indicações de que, 
de acordo com as regras de proporcio-
nalidade, o MDM, que detém seis de-
putados no Parlamento, não tinha di-
reito a indicar membros para o órgão 
eleitoral. Contudo, uma engenharia li-

derada pela Frelimo permitiu fazer-se 

“um arranjo”. Assim, Bernabé Lucas 

Nkomo, único candidato apresentado 

pelo MDM, vai continuar na posição.     

Formalmente, o programa de activi-

dades da AR indicava que a eleição 

deveria ter sido realizada esta quarta-

-feira, mas o elevado número de con-

correntes (151) obrigou a comissão 

ad hoc a levar mais tempo na análise 

documental. O relatório de activida-

des desta comissão indica que ao todo 

foram 151 candidaturas submetidas, 

das quais 139 foram suportadas por 

35 organizações da Sociedade Civil 

e 12 a título singular. Deste grupo, a 

comissão deveria seleccionar um mí-

nimo de 12 e um máximo de 16, tendo 

avançado para o último número.  

No processo de selecção, 12 candida-

turas foram desclassificadas por não 

cumprirem com um dos requisitos que 

é a falta de suporte de uma organiza-

ção legalmente constituída. Quanto 

a outro do grupo de 123 candidatos, 

a comissão ad hoc não apresenta uma 

justificação clara, afirmando apenas no 

seu relatório que não foram seleccio-

nadas por falta de vagas. 

Foram liminarmente afastadas as 

candidaturas dos académicos Celes-

tino Joanguete, proposto pelo MISA-

-Moçambique e Guilherme Mbilana, 

este último especialista em direito 

eleitoral. Constava ainda o advogado 

Delfim de Deus, suplente na actual 

CNE, dos escritores Francisco Esaú 

Cossa (Ungulani Baka Khosa) e Lu-

cílio Manjate, entre outros.

Do relatório das actividades da comis-

são ad hoc salta a vista que a Associa-

ção Juventude para a Comunidade e 

Desenvolvimento, com ligações à Re-

namo, conseguiu fazer passar os seus 

três concorrentes para a lista dos 16. 

Um deles é Apolinário João, que é ac-

tualmente vogal da CNE.  

Seleccionados 
Como resultado de alianças políticos 

partidárias a comissão ad hoc selec-

cionou os seguintes candidatos: Ali-

ce Banze – Fórum Mulher; António 

Tomé Maciau Vilanculo - Conselho 

Cristão de Moçambique; Apolinário 
João – Associação Juventude para a 
Comunidade e Desenvolvimento; Ar-
mando Lucas Thaunde - Associação 
Juventude para a Comunidade e De-
senvolvimento; Carlos Simão Matsi-
nhe – Conselho das Religiões de Mo-
çambique;  Clara Muguambe  - OTM 
Central Sindical; Daude Dauto Usse-
ne Ibramogy -  Conselho das Religi-
ões de Moçambique; Jeremias Duzen-
ta Timana -  Confederação Nacional 
dos Sindicatos Independentes e Li-
vres de Moçambique; José Domingos 
Marques – Associação de Combate 
a Desnutrição Crónica – Apoio Hu-
manitário e Educação (ACODECA); 
Lourenço Jossias – CTA;   Luis Sil-
vestre Zandamela – Conselho Cris-
tão de Moçambique;   Maria Albino 
Mussuei - Conselho das Religiões de 
Moçambique; Paulo Cuinica – Asso-
ciação Cristã para o Desenvolvimento 
Comunitário; Rosário Guidione Qui-
ve – ONP; Rui Cherene- Associação 
Juventude para a Comunidade e De-
senvolvimento; Salomão Azael Moya-
na – Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento da Democracia.  
Nas audições havidas esta quarta-feira 
com duração de três horas e meia, 
Dom Carlos Matsinhe notabilizou-
-se por ser o único candidato que foi 
a audição com as respostas escritas em 
duas folhas A4 e pediu para ler, tendo 
a resposta sido afirmativa. 
Matsinhe, cuja candidatura foi su-
portada por três organizações, alegou 
questões culturais ligadas a sua pro-
fissão de religioso que o obrigam a 
ter que colocar as suas homilias por 
escrito. Recorreu mesmo à sua reli-
giosidade para promover a paz, diá-
logo, fraternidade e concórdia com a 
sociedade, partidos políticos e com os 
próprios membros da CNE de modo 
a evitar que os pleitos eleitorais sejam 
sinónimo de conflito.   Entende que 
caso seja um dos eleitos vai promover 
uma análise do acervo dos processos 
eleitorais com destaque para o último 
para analisar os pontos fracos e fortes, 
visando assegurar a transparência de 
credibilidade dos pleitos eleitorais e 
da própria CNE.

Alianças político-partidárias ditam regras do jogo 
Selecção de membros para CNE

-Bispo anglicano Carlos Matsinhe a caminho da presidência  
-Um grupo da Sociedade Civil submeteu uma petição à PGR a contestar o processo 

Por Argunaldo Nhampossa

Paulo Cuinica Salomão Moyana José Marques

Lourenço Jossias Apolinário João Carlos Matsinhe Jeremias Timane Armando Thaunde

Maria Mussuei
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A 
liberdade de imprensa 
voltou a estar na mesa, 
esta semana. Não foram 
novos ataques do pre-

sidente Nyusi. Nem apelos inti-

midatórios e a auto-censura de 

Filimão Suaze. Era o Misa Mo-

çambique a assinalar o Dia da Li-

berdade de Imprensa.

A data é celebrada, anualmente, a 

três de Maio. Mas, devido a Co-

vid-19, este ano, as celebrações 

tiveram de ser adiadas para o pre-

sente mês de Dezembro.

Na ressaca de um caloroso debate 

sobre a liberdade de imprensa, que 

agitou o país nas últimas semanas, 

diversos actores da sociedade des-

tacaram, esta semana, a importân-

cia do jornalismo para a constru-

ção da democracia.  

A conferência alusiva ao Dia 

Mundial da Liberdade de Im-

prensa, assinalado sob o lema “Jor-

nalismo Imparcial e Sem Medo”, 

aconteceu duas semanas depois de 

o presidente da República, Filipe 

Nyusi, ter manifestado preocupa-

ções contra a desinformação, na-

quilo que foi um pretexto para um 

ataque contra a imprensa privada 

que tem reportado informações 

independentes sobre Cabo Del-

gado.

“Devemos encorajá-los” – 
embaixadora do Reino dos 
Países Baixos
Uma das participantes da confe-

rência desta semana foi a embaixa-

dora do Reino dos Países Baixos, 

Henny de Vries.

Coincidência ou não, Henny de 

Vries tocou no mesmo ponto to-

ameaçado para fazer o seu traba-

lho, pois o seu produto gera um 

bem para toda a sociedade. De-

vemos encorajá-los a melhorar no 

seu desempenho e não cortar as 

suas asas”, acrescentou Henny de 

Vries.

Para a embaixadora do Reino dos 

Países Baixos, o lema escolhido 

para as celebrações do Dia da Li-

berdade de Imprensa, deste ano, é 

“bastante interessante” para a si-

tuação que Moçambique vive.

Não é para menos. Para a diplo-

mata, Moçambique tem apresen-

tado um ambiente cada vez mais 

hostil aos profissionais de media, 

que sofrem ameaças verbais, físicas 

e, às vezes, até mortes.

Mas lembrou a frase clássica que 

postula que “a informação é poder” 

que, segundo ela, nunca deixará de 

estar em voga. 

“No mundo globalizado que vive-

mos, hoje, limitar o seu acesso [in-

formação] significa retirar a opor-

tunidade de cidadãos beneficiarem 

de conhecimento para o seu de-

senvolvimento e cria uma sensação 

de desconfiança e exclusão no seio 

da sociedade”, observou.

Para o Reino dos Países Baixos, 

a liberdade de imprensa constitui 

um dos princípios essenciais que 

garantem respeito pelos direitos 

humanos. 

“Os cidadãos devem ser livres para 

terem acesso à informação, por 

isso, condenamos todos os actos 

que vão contra a liberdade de im-

prensa”, afirmou.

Entende que o papel que os jorna-

listas e profissionais de media exer-

cem merecem o carinho por parte 

de todos, como sociedade, Gover-

no e comunidade internacional.

“Sabemos das dificuldades que 

vocês passam no vosso dia-a-dia, 

em alguns casos correndo riscos de 

vida”, reconheceu, ao se dirigir aos 

jornalistas por ocasião do Dia da 

Liberdade de Imprensa.

Mas também admitiu que “sem o 

vosso trabalho, seria difícil saber 

sobre os diferentes acontecimentos 

que ocorrem em cada canto deste 

país e no mundo”.

“Sociedades melhor in-
formadas são sociedades 
mais resilientes” – embai-
xador da UE 
Por sua vez, o embaixador da União 

Europeia (UE) anota que é verda-

de que nunca antes a humanidade 

teve tanto acesso à informação e de 

forma tão fácil e, ao mesmo tempo, 

provavelmente, nunca antes tantas 

pessoas estiveram desinformadas, 

daí a importância também de se 

continuar a apoiar o jornalismo 

de qualidade que, de acordo com 

Antonio Sanches Benedito Gas-

par, nunca devem ser substituídos 

pelas redes sociais.

“Sociedades melhor informadas 

são sociedades mais resilientes 

e mais capazes de enfrentar os 

grandes desafios. São sociedades 

melhor equipadas”, disse Antonio 

Sanches Benedito Gaspar, defen-

dendo maior liberdade de impres-

são e de expressão.

Antonio Sanches Benedito Gas-

par observa que, durante os 30 

anos de democracia multipartidá-

ria, em Moçambique, o caminho 

da consolidação dos direitos fun-

damentais e de imprensa não tem 

sido fácil. 

“Há alguns casos que constituem 

símbolos da luta de liberdade de 

expressão. É o caso, naturalmente, 

do jornalista Carlos Cardoso, que 

está sempre nas nossas cabeças e 

nos nossos corações. Mas, mais re-

centemente, ataques a meios de in-

formação, os ataques as instalações 

do Jornal Canal de Moçambique 

motivaram a condenação de todos 

nós”, disse.

Citou ainda casos de desapare-

cimento de jornalistas locais das 

Rádios Comunitárias, como em 

Cabo Delgado, onde o repórter 

Ibrahimo Mbaruco está desapare-

cido, desde 07 de Abril, situações 

que, para o diplomata, devem con-

tinuar a ser denunciadas e manter 

a pressão para que todos os casos 

sejam investigados e haja respon-

sabilização. 

É que, para o embaixador da UE, 

os jornalistas têm contribuído para 

consolidar a democracia multipar-

tidária, em Moçambique.

“O seu contributo tem sido funda-

mental”, destacou.

De resto, entende o diplomata, vi-

vemos num contexto de grandes 

paradoxos, de luta contra grandes 

ameaças, como a Covid-19 e o ter-

rorismo.

Mas, disse, essas ameaças nunca 

podem servir de pretexto para res-

tringir liberdades fundamentais. 

“Estados de emergência não po-

dem ser uma justificação para calar 

ou colocar obstáculos ao trabalho 

dos jornalistas”, afirmou.

Ataques graves contra a 
liberdade de imprensa - 
embaixadora da Suécia
Para a embaixadora da Suécia, 

Mette Sunnergren, apesar do im-

portante papel da imprensa e dos 

órgãos de comunicação social, tem 

se testemunhado ataques graves 

contra a liberdade de imprensa, 

particularmente, contra jornalistas 

e os órgãos de comunicação social.

O recente incêndio às instalações 

do Canal de Moçambique e o de-

saparecimento do jornalista Ibra-

himo Mbaruco, em Cabo Delgado 

são os exemplos citados pela diplo-

mata.

“Esses acontecimentos são sinais 

preocupantes de que a liberdade de 

imprensa e, em particular, a liber-

dade dos meios de comunicação, 

não estão a ser plenamente respei-

tados”, repudiou.

Mas esse é um pilar fundamental 

das democracias. “Um dos aspec-

tos fundamentais de uma socieda-

de democrática é o respeito pelas 

Universidade Técnica de Moçam-

bique (UDM), vê dois poderes que 

ameaçam o jornalismo: “certos” 

poderes políticos e “certos” pode-

res económico-financeiros, com 

interesse em ocultar verdades.

Deu exemplo das dívidas ocultas, 

mas também da guerra de Cabo 

Delgado, sobre a qual entende ha-

ver “muitos interessados em escon-

der a verdade”.

Mas o filósofo referiu que o papel 

do jornalista deve ser, justamente, 

o de revelar as máscaras daque-

les que se esforçam em esconder 

a verdade, incluindo o Governo, 

para tornar a sociedade transpa-

rente.

 “Mas só se esconde o que não é 

moralmente lícito ou é legalmente 

inaceitável”, anotou.

Na ocasião, o académico desafiou a 

classe jornalística a não desistir da 

sua missão, pois, de contrário, esta-

ria a trair não apenas a sua deonto-

logia profissional, mas o Estado de 

Direito Democrático e a sociedade 

inteira.

Por sua vez, Filimão Suaze, um an-

tigo homem forte do G40, agora 

transformado em vice-ministro da 

Justiça, Assunto Constitucionais e 

Religiosos, preferiu centrar a sua 

intervenção em chamar atenção 

à imprensa privada, justamente 

aquela que, nas palavras de Severi-

no Ngoenha, tem revelado as “ver-

dades ocultadas” pelo Governo.

Para Suaze, liberdade de imprensa 

significa haver limites que, na voz 

do também porta-voz do Conse-

lho de Ministros, não se podem 

confundir com controlo político 

nem censura.

Não cortem asas de jornalistas
Alarmes quando se celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

Por Armando Nhantumbo

Severino Ngoenha

Henny de Vries

Antonio Gaspar, 

Mette Sunnergren

Filimão Suaze

cado, há semanas, pelo presidente 

Filipe Nyusi: a desinformação.  

Tal como todos, a diplomata 

concorda que a desinformação 

constitui uma ameaça, mas já não 

concorda que se cortem asas aos 

jornalistas.

“Concordamos que a desinforma-

ção constitui uma ameaça, mas é 

preciso educar os cidadãos para 

saberem filtrar as informações. É 

preciso também investir mais no 

jornalismo investigativo, que pauta 

por valores éticos e morais”, disse.

“O jornalista não deve se sentir 

liberdades mais básicas como a 

liberdade de expressão, incluindo a 

liberdade dos órgãos de comunica-

ção social e a liberdade de impren-

sa”, disse.

A diplomata insistiu que a liber-

dade de imprensa é um dos pi-

lares importantes da democracia 

porquanto abre espaço para que 

as diferentes vozes sejam ouvidas 

e respeitadas. 

Por isso, ao comemorarmos o dia 

mundial da liberdade de imprensa, 

disse, somos chamados a lembrar 

que todas as nações devem respei-

tar os seus compromissos para com 

a liberdade de imprensa, incluindo 

as normas internacionais ractifica-

das e os instrumentos normativos 

domésticos aplicáveis, tal como a 

Constituição da República de Mo-

çambique, que contém disposições 

relativas a liberdade de imprensa.

“Gostaria de apelar a todos os ac-

tores e as autoridades moçambi-

canas que continuem a trabalhar 

para o pleno gozo da liberdade de 

imprensa”, instou.

Há muitos interessados 
em esconder a verdade – 
Severino Ngoenha 
Para o filósofo moçambicano Se-

verino Ngoenha, que se debruçou 

sobre ‘‘Liberdades de Imprensa e 

Cultura Democrática”, em Mo-

çambique, só há perseguições con-

tra jornalistas onde há promiscui-

dade, corrupção, incompetência e 

não se segue a legalidade, o Estado 

de Direito Democrático.

Severino Ngoenha, que é reitor da 
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Reunião anual da RMDDH

Participantes dão mandato à Comissão Instaladora 
A 

reunião anual da Rede 
Moçambicana dos Defen-
sores dos Direitos Huma-
nos (RMDDH), realizada 

nesta quarta-feira, deu mandato à 

Comissão Instaladora para conti-

nuar a liderar o estabelecimento da 

organização, incluindo a criação de 

condições para a eleição dos seus 

órgãos sociais. 

A Comissão Instaladora é coorde-

nada pelo Prof Adriano Nuvunga, 

que actua como chair; e pelos vice-
-chair Simão Tila, Alda Salomão e 

Benilde Nhalivilo. O Centro para 

a Democracia e Desenvolvimento 

(CDD) exerce a função de secreta-

riado da Comissão Instaladora.

A decisão de prorrogar o man-

dato da Comissão Instaladora da 

RMDDH foi tomada durante 

a reunião anual da organização, 

evento que juntou dezenas de de-

fensores dos direitos humanos de 

todo o país. Após constatarem que 

o estabelecimento da RMDDH 

ainda precisa de ser consolidado, 

os participantes decidiram, por 

consenso, que não havia condições 

para a eleição dos órgãos sociais, 

devendo a Comissão Instaladora 

continuar a liderar a Rede.

Assim, a partir do próximo 

ano, a Comissão Instaladora da 

RMDDH vai trabalhar em várias 

frentes com o objectivo principal 

de juntar todos os defensores dos 

direitos humanos numa só causa; 

promover uma acção colectiva para 

a defesa do espaço cívico; proteger 

os defensores dos direitos humanos 

e dar o devido apoio legal em caso 

de necessidade. Defensores dos di-

reitos humanos são todas as pessoas 

que, individualmente ou em grupo, 

intervêm para promover e proteger 

os direitos humanos – que incluem 

os direitos civis e políticos, e para 

a promoção, protecção e realização 

dos direitos económicos, sociais e 

culturais. 

“Hoje realizamos a primeira assem-

bleia da RMDDH após o seu esta-

belecimento em Outubro último, 

mês em que assinalamos a passa-

gem do primeiro ano do assassina-

to bárbaro e macabro do defensor 

dos direitos humanos Anastácio 

Matavele. Foi uma longa caminha-

da e ainda há muito por fazer. Mas 

já inauguramos um novo espaço de 

luta pela democracia e pelos direi-

tos humanos; um novo espaço de 

luta colectiva pela defesa do espaço 

cívico, pela protecção dos defenso-

res dos direitos humanos e das suas 

famílias e, por assim dizer, um es-

paço de luta pelo desenvolvimento 

político, democrático e sócio-eco-

nómico de Moçambique”, disse 

Adriano Nuvunga, chair da Comis-

são Instaladora da RMDDH.

Falando a partir de Pemba, o Bis-

po Dom Luiz Lisboa começou por 

lembrar que o terrorismo em Cabo 

Delgado e os ataques armados em 

Manica e Sofala constituem uma 

afronta à dignidade humana e pro-

piciam a violação dos direitos hu-

manos de milhares de pessoas. O 

Bispo de Pemba saudou o estabe-

lecimento da RMDDH e disse que 

a Comissão Episcopal de Justiça 

e Paz de Moçambique – órgão da 

Igreja Católica – apoia a iniciativa. 

“Quero felicitar a todos vós defen-

sores dos direitos humanos que, 

assim como nós, acreditam num 

mundo melhor onde as pessoas 

possam ser respeitadas na sua dig-

nidade, onde elas possam exprimir 

as ideias sem medo. Estamos no 

caminho certo”, disse o Bispo Dom 

Luiz Lisboa.

Já a representante do Alto Comis-

sariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (ACNUDH), 

Gizela Madeira, destacou o facto 

de a reunião anual da RMDDH 

realizar-se exactamente no Dia 

Mundial dos Defensores dos Di-

reitos Humanos. 

A ACNUDH lançou um estudo 

sobre o espaço cívico na África 

Austral que mostra que, apesar da 

existência na maioria dos países de 

um quadro jurídico e institucional 

pró-direitos humanos, o ambiente 

político continua hostil ao trabalho 

dos defensores dos direitos huma-

nos.

Por sua vez, o Presidente da Co-

missão Nacional dos Direitos Hu-

manos (CNDH), Luís Bitone, fez 

questão de sublinhar que a tarefa 

dos defensores dos direitos huma-

nos não é fácil no contexto moçam-

bicano, por isso apelou à coragem 

e persistência. “Os defensores dos 

direitos humanos são símbolo de 

segurança e liberdade. Damos o 

nosso apoio incondicional à rede 

como contributo para que o nosso 

Estado alcance níveis elevados de 

desenvolvimento humano”, defen-

deu Luís Bitone.

Dois agentes da Polícia, cuja 
patente não foi divulgada, e 
um civil, tido como cúmplice, 
foram detidos pela corpo-

ração em Chimoio, na província de 

Manica, suspeitos de prática de crime 

de extorsão a um cidadão de naciona-

lidade bengali, que supostamente se 

encontra no país em situação ilegal, 

num enredo com retoques de “prote-

ção às vacas leiteiras”.

 

Segundo apurou o SAVANA, os dois 

agentes afectos ao Comando Provin-

cial da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM) teriam se dirigido 

domingo à casa de um cidadão de 

nacionalidade bengali, que tinha aco-

lhido um outro ilegal da mesma na-

cionalidade, no bairro Josina Machel, 

arredores de Chimoio.

Os agentes à paisana e armados, na 

companhia do seu informante civil, 

teriam abordado os dois estrangeiros, 

por sinal irmãos, no quintal da sua 

residência, sem nenhum documento 

oficial para aquela operação, o que 

levantou suspeitas de tentativa de se-

questro, levando o irmão, que estava 

na condição legal, a buscar socorro da 

população circunvizinha.

“A população ao se aperceber do que 

se estava a passar tentou fazer justiça 

pelas próprias mãos, e a pronta inter-

venção da Polícia abortou a tentativa 

de linchamento dos agentes e do ci-

vil”, explicou Mateus Min-

du, porta-voz do Comando 

Provincial da PRM em 

Manica.

A Polícia, explicou, foi 

chamada a residência dos 

estrangeiros para impedir 

o linchamento de supostos 

raptores, quando se depa-

rou com os seus agentes, 

que tinham provocado o 

alvoroço.

Da investigação preli-

minar, segundo Mateus 

Mindu, os dois agentes e 

o civil tinham se dirigido 

a casa daqueles cidadãos 

estrangeiros para extorquir 

valores monetários “não 

especificados”, em troca da sua livre 

circulação pela cidade.

“A Polícia distancia-se plenamente 

deste tipo de comportamento”, fri-

sou Mateus Mindu, salientando que 

o comportamento desviante põe em 

causa a postura da Polícia, de garantir 

a segurança e tranquilidade públicas.

“Medidas internas e severas estão 

sendo tomadas contras os colegas para 

que sejam disciplinados e desencora-

jem aos outros que tendem a pautar 

pelas mesmas práticas”, acrescentou.

Os suspeitos, além de extorquir os ci-

dadãos estrangeiros em situação ilegal 

nas suas residências, também tinham 

como seu campo de acção os merca-

dos formais e informais frequentados 

por estrangeiros na sua maioria pro-

cedentes dos grandes lagos, para fazer 

cobranças ilícitas, segundo a Polícia.

A Polícia, disse, continua a investigar 

para desactivar a rede de agentes en-

volvidos em esquemas de extorsão de 

cidadãos estrangeiros, mas não avan-

çou medidas concretas sobre o cida-

dão bengali encontrado em situação 

ilegal.

 

A versão dos agentes
Os agentes, cujos nomes omitimos, 

contam uma outra versão do episó-

dio da sua detenção, mas reconhecem 

que não cumpriam nenhuma ordem 

quando foram aferir a legali-

dade de um dos cidadãos ben-

galis na residência em causa.

Em declarações a jornalistas 

na quarta-feira, 9, na primei-

ra esquadra da Polícia em 

Chimoio, um dos agentes 

contou que foram a casa dos 

estrangeiros após receber uma 

denúncia da existência de um 

cidadão ilegal naquela resi-

dência.

“Das nossas fontes recebemos 

informação que havia um es-

trangeiro indocumentado e 

o nosso objectivo era apenas 

de ir identificar a pessoa que 

não estava com documentos”, 

explicou um dos agentes deti-

dos, adiantando que ao chegar na casa 

dos estrangeiros apenas duas pessoas 

estavam lá, sendo irmãos.

“Eles acabaram não se identificado, 

porque comunicaram os chefes gran-

des (da Polícia), que os próprios che-

fes é que comem com eles, por essa 

razão nós estamos aqui (detidos)”, 

frisou, salientando que o erro pode 

ter surgido no facto de terem tocado 

algum “estrangeiro protegido”.

O segundo agente, conta que “houve 

uma desinformação de tentativa de 

sequestro” quando os dois polícias se 

dirigiram a casa dos estrangeiros para 

identificar o cidadão que estava na 

condição de ilegal.

“Recebemos uma informação com 

nossas fontes que naquela casa havia 

um estrangeiro que não estava iden-
tificado, e nós aproximamos a casa, 
pedimos permissão e sentamos com o 
jovem e pedimos para que ele se iden-
tificasse, só que ele não se identificou 
e achou que não éramos polícias”, 
contou.
Ao se retirarem depois da casa, expli-
cou, os agentes prometeram regressar 
no dia seguinte, segunda-feira, com 
o mandado de busca e captura, mas 
foram surpreendidos com a fúria do 
estrangeiro que partiu em violência 
contra os dois agentes.
“Eu me retirei para poder pedir ajuda 
a alguns colegas do comando provin-

cial”, mas ao chegar o reforço, no lu-

gar de socorrer, deteve os dois agentes 

por tentativa de extorsão de valores 

monetários.

 
“Isso está a nos deixar perple-
xos” vincou.
Há um mês a Polícia deteve um mi-

litar e outro ex-militar das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique 

(FADM) suspeitos de integrarem um 

grupo que raptou um comerciante 

bengali nos arredores da cidade de 

Chimoio.

Uma arma do tipo AK-47, com 27 

munições, foi na altura apreendida 

com o militar do quinto Batalhão In-

dependente de Infantaria Motorizada 

de Chimoio. 

Polícias detidos por suspeita de extorsão a bengali ilegal

Mexeram no protegido? 
Por André Catueira, Chimoio

Da direita para a esquerda, os dois agentes e o civil

Participantes da reunião anual da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos realizada em Maputo
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DIVULGAÇÃO

A Philip Morris International (PMI) está a passar por uma 
transformação fundamental do seu modelo de negócio com 
o objectivo de eliminar o cigarro e comercializar produtos 
livres do fumo. Estes produtos, que não são comercializados 

em Moçambique, estão hoje presentes em mais de 60 países. O 

-
dutos livres de fumo e importantes recentes desenvolvimentos 
nos Estados Unidos da América.

A PMI tem sido líder na produção e venda de cigarros no mundo. 

objectivo de um futuro livre de fumo? Quais são os principais de-

Todos nós sabemos que fumar provoca várias doenças graves. No en-
tanto, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
número de fumadores no mundo (hoje mais de mil milhões) continuará 
provavelmente a ser superior a mil milhões em 2025, apesar dos esforços 
contínuos e necessários empreendidos pelos governos em termos de pre-
venção e cessação tabágica durante as últimas décadas.

É, portanto, claro que medidas adicionais são necessárias para acelerar a 
redução da carga de doenças associadas ao fumo de cigarro. É também 

-
ração e diálogo com a indústria, especialistas em saúde pública e agências 
reguladoras. A estratégia da redução de danos, ou a disponibilização de 
alternativas menos nocivas para os fumadores que, de outra forma, conti-
nuariam a fumar cigarros, faz parte dessas medidas.

Nesse contexto, e conforme anunciado pelo nosso director-geral há al-
guns anos, decidimos adoptar uma mudança radical na visão estratégica 

como sendo menos nocivas que o cigarro. Essas alternativas são produtos 
que não envolvem a combustão do tabaco, processo que hoje é conhecido 
por ser a principal causa de doenças associadas ao fumo de cigarro. Por 
conseguinte, estes novos produtos sem combustão não produzem fumo, 
mas sim um aerossol que contém muito menos quantidades médias de 
substâncias tóxicas e cancerígenas do que o fumo de cigarro.

risco (nem se destinam a não-fumadores ou menores). A melhor opção 
para os fumadores, continua a ser deixar de consumir qualquer produto à 
base de tabaco ou nicotina.

Para atingir os nossos objectivos relacionados com esta transformação, a 
grande maioria dos nossos recursos foram redirigidos de forma a poder 

foram dedicadas aos produtos sem combustão.

Esta transformação também requer uma colaboração e um diálogo cons-
tante com diversas partes externas, tais como entidades de saúde pública 
e agências reguladoras, pois é fundamental poder ser capaz de comunicar 
aos fumadores que de outra forma continuariam a fumar cigarros, sobre 
a existência de alternativas menos nocivas. Uma vez que a ciência nos diz 
que produtos sem combustão são fundamentalmente diferentes dos cigar-
ros, acreditamos naturalmente que a regulamentação deverá proporcional 
à nocividade e encorajar os fumadores que de outra forma continuariam 
a fumar cigarros para alternativas menos nocivas e, ao mesmo tempo, 
prevenir que não fumadores e menores utilizem estes produtos.

Embora algum progresso tenha sido feito a esse respeito, muito trabalho 
e esforço estão ainda à nossa frente – em muitos casos hoje, uma abor-
dagem baseada na ciência para a formulação de políticas de saúde pública 
é substituída por uma luta ideológica contra a indústria e tudo aquilo que 
vem da indústria. Por outras palavras, o objectivo principal – que deve ser 
o de reduzir de forma global a carga de doenças associadas ao fumo de 
cigarro – é substituído por uma obsessão de destruir a indústria de qual-
quer maneira. Acreditamos que estas lutas pertencem ao passado e só 

Qual é a diferença entre IQOS e o cigarro tradicional? E o cigarro 
electrónico?

electrónico dentro do qual uma lâmina aquece eletronicamente o tabaco 
de forma controlada, abaixo das temperaturas a partir das quais ocorre 
a combustão, de forma a criar um aerossol que contém com nicotina e 
aromas. Este aerossol é fundamentalmente diferente do fumo do cigarro 
tradicional (com combustão) uma vez que as quantidades médias de subs-
tâncias tóxicas e cancerígenas são drasticamente reduzidas (em mais de 

-
dos por terceiros, incluindo diferentes entidades governamentais como o 

para levar mais pessoas a abandonarem o cigarro
- Diz cientista da PMI

Os cigarros eletrónicos diferem dos produtos de tabaco aquecido na medida em 
que não contêm tabaco.

Num cigarro electrónico, um “e-líquido” que contém aromas, nicotina, glicerina 
e propilenoglicol é aquecido de forma controlada para criar um aerossol inalado 
pelo consumidor. É uma maneira diferente de criar um aerossol cuja composição 
é também fundamentalmente diferente da do fumo de cigarro.

Desde que haja regulamentação adequada para garantir a qualidade do produto 
e enquadrar as práticas de comunicação e comercialização (de forma a evitar 
que não fumadores e menores tenham acesso a esses produtos), tanto os cigar-
ros electrónicos como os produtos de tabaco aquecido são melhores alternativas 
para fumadores que, de outra forma, continuariam a fumar cigarros.

potencialmente nocivas. Esta decisão constitui um marco histórico na medida 

-

-
mente nocivas”.

-

tendo em conta tanto os utilizadores de produtos de tabaco como as pessoas 
que atualmente não usam produtos de tabaco.”

-
mente provável observar em estudos futuros uma redução mensurável e sig-

Através desta autorização, a agência reconheceu que nem todos os produtos 
de tabaco e nicotina são iguais – diferentes produtos coexistem num contínuo 
de nocividade/risco, sendo os cigarros tradicionais o produto mais nocivo neste 

-
nais.

dos EUA?

estudos que devem ser submetidos à agência por parte dos fabricantes para 
autorizar estes produtos no mercado, mas também os mecanismos de vigilân-

importante de como regulamentações baseadas na ciência podem promover a 
saúde pública e minimizar resultados indesejáveis.

Também mostra que um diálogo contínuo com a indústria é fundamental para 
tratar de questões complexas e globais de saúde pública como o tabagismo, e 
que governos e instituições de saúde pública não podem resolver estas questões 
de forma isolada. 

e implementar regulamentações baseadas na ciência, proporcionais ao risco e 
que reconheçam o papel que a tecnologia poder ter para tratar questões globais 
de saúde pública.

desenvolvimento de produtos sem combustão?

-

-
lhões de consumidores destes produtos até 2025.

Para que esse objectivo seja alcançado, é fundamental que possamos traba-
lhar com governos e agências reguladoras em todo o mundo de forma a que 
fumadores adultos que de outra forma continuariam a fumar tenham acesso a 

Os produtos sem combustão representam uma grande oportunidade em termos 
de saúde pública para diminuir a carga de doenças associadas ao fumo de cigar-
ro muito mais rapidamente do que antes.
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1. Introdução 
1.1. 

matrícula no 
1.2. Processo de Inscrição

Recurso do 

ª 

ONLINE Website www.

ucm.ac.mz

a a

 855935000/835935000;

: 852652906/825018440/865935000.

1.3. Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:

do

1.4. Período de Inscrição e Matrícula

Início Término Local

01/12/2020 30/03/2021

 

 de propina no acto da 
matrícula.

Online

1. Taxas de Inscrição e Matrícula 

Taxa de Inscrição 

Taxa de Matrícula propina segundo a modalidade 
de pagamento que o 

2. Início das aulas

 Pedagógicas 

Primeiras Sessões Tutoriais 

3. Língua de Ensino: 

4. Mudança de Curso 

5. Disposições transitórias 

__________________________________

INSTITUTO DE EDUCAÇÂO À DISTÂNCIA
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS PARA O ANO ACADÉMICO 2021 

CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME À DISTÂNCIA E ONLINE
CURSOS LICENCIATURA EM REGIME À DISTÂNCIA E ONLINE 

Curso/
Programa Duração Modalidade Local

Disciplinas 
exigidas 

para 
inscrição

Formação 
Necessária

Licenciatura 

de Língua 
Portuguesa     Npl, P, 

12ª 

Licenciatura 

Npl, P, 

Licenciatura 

Licenciatura 

Npl, P, 

Licenciatura 

Física Física

Licenciatura 

Química  Q, Química

Licenciatura 

Licenciatura 
Ingles/

Licenciatura 

Npl, P, 

Licenciatura 
em 

Licenciatura 

Física e 

Licenciatura 

Npl, P, 

LEGENDA:

B – Beira  Mpt - Maputo  PBL – Problem Based Learning

Mil - Milange Npl – Nampula                  QA – Qualquer área

C – Cuamba  P - Pemba                  Gú – Gurúè                             

Ch – Chimoio  Q – Quelimane                 Gor – Gorongosa 

T - Tete

 Celebrando Qualidade  
e Inovação 

+Informações: www.ucm.ac.mz 
Edital 2021 
02/12/2020            
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+Informações: www.ucm.ac.mz

Edital 2021 
02/12/2020  Celebrando Qualidade  

e Inovação 
       

1. Introdução 

Doutoramento 

1.1. Documentos a anexar ao formulário de inscrição:

1.2. Critérios de selecção de candidatos: 

2. Processo de inscrição:

www.ucm.ac.mz

Nº 852652906
a a Feira, de acordo com 

E D I T A L

CURSOS DO 2º CICLO (MESTRADO) E 3º CICLO (DOUTORAMENTO)

Início Local

01/02/2021 01/03/2021
Faculdades

Taxa de Inscrição:

500,00 MTS 2000,00 MTS para 

2.1. Período de homologação da lista de candidatos:

Início Local

04/03/2021 17/03/2021

Podem apresentar a inscrição condicionalmente:

3. Matrículas 

3.1. Taxas de matrícula: 

Mestrado 3.600,00 MTS

Doutoramento 10.000,00 MTS

3.2. Período de matrícula: 

Início Local

22/02/2021 31/03/2021
.

no acto da matrícula.

Online

4. Calendário Escolar, Plano de Estudos e Propinas
 

________________________________________

 Celebrando Qualidade  
e Inovação 

+Informações: www.ucm.ac.mz 
Edital 2021 
02/12/2020            
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OFERTA FORMATIVA

CURSOS DO 2º CICLO (MESTRADO) E 3º 
CICLO (DOUTORAMENTO) 2021 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) - CUAMBA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-
requisitos

Licenciatura 

Laboral 
Licenciatura 

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-
requisitos

Licenciatura em 

Licenciatura em 

Licenciatura em 

Naturais 

Licenciatura em 

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

laboral 

Fiscal  Laboral

Laboral

Empresarial Laboral

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral

Penal Laboral

Laboral

Laboral

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 

Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Laboral

Laboral

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Internacionais 
Laboral 

Licenciatura em 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Internacionais 
Laboral

FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral  
Licenciatura em 

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA (FAGRENM) – 
TETE

Curso/Programa Duração/
Período

Grau / Pré-requisitos

Laboral 

Laboral 

Laboral  

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 

Naturais
Laboral 

Licenciatura em 

Planeamento e 

Regional 
Laboral

Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral
Licenciatura em 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE 
SAÚDE (FCS) – BEIRA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral
Licenciatura em 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (IED) – BEIRA  

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS (FAGREFF) – 
LICHINGA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

EXTENSÃO DE GURÚÈ

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-
requisitos

Psicopedagogia Laboral 
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Laboral 
Licenciatura em 

EXTENSÃO DE NACALA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-
requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

EXTENSÃO DE MAPUTO

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-
requisitos

Laboral 
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Laboral
Licenciatura em 

Laboral 

Licenciatura em 
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Historicamente, uma vas-

ta bibliografia indica que, 

com o advento da inde-

pendência nacional, ocor-

reu um êxodo populacional das 

minorias do Moçambique colonial, 

com o maior caudal para Portugal e 

África do Sul, deixando o País com 

cerca de 90% da população por alfa-

betizar. Por erosão, um considerável 

universo do pessoal especializado 

seguiria no mesmo sentido, facto 

que até a data chamaria a atenção 

dos estudiosos pelas fragilidades 

causadas nos sectores da indústria, 

Saúde e Educação, sobremaneira.  

Volvidas quatro décadas e meia de 

independência de Moçambique, 

acto com registo a 25 de Junho de 

1975, surge a necessidade de se 

analisar os demais sectores, apa-

rentemente negligenciados, embora 

de magnitude nada desprezível em 

termos de consequências causadas 

na sociedade moçambicana. Como 

forma de contribuição, e ainda por 

uma questão de interesse particu-

lar, debruçar-nos-emos, no presente 

artigo, sobre o sector das artes, com 

enfoque à literatura. 

Para melhor compreensão das im-

plicações negativas do êxodo na lite-

ratura, importa, antes de quaisquer 

desenvolvimentos argumentativos, 

estabelecer um breve paralelismo 

com o desfalque de quadros verifi-

cado no sector industrial, em Mo-

çambique, principalmente após a 

assinatura dos acordos de Lusaka, a 

7 de Setembro de 1974. Este facto 

culminaria com a tomada de pos-

se do Governo de Transição, cujo 

período de vigência marcaria um 

átimo de desamores em relação ao 

futuro da pérola do Índico. 

 Com a saída massiva de pessoal es-

pecializado, depois da independên-

cia, Moçambique desaba na necessi-

dade de seguir em frente, contando 

com os recursos humanos disponí-

veis. A colocação de nacionais do-

tados de relativo conhecimento so-

bre as diferentes áreas fez com que 

vários incipientes ou funcionários 

de escalões inferiores no período 

colonial passassem a exercer postos 

de capital relevância na indústria, 

na Saúde ou Educação, a título de 

exemplo1. O meio literário também 

conheceria uma semelhante tre-

pidação, sobretudo com a saída do 

País de autores que escreviam para 

afirmar a ideologia colonial na sua 

expressão luso-tropicalista. Aliás, 

de acordo com Mendonça (1988), 

“aparece neste grupo a maior parte 

da prosa editada em Moçambique.”2   

AEMO
A edificação de um novo edifício li-

terário em Moçambique conduziu à 

criação da Associação dos Escritores 

Moçambicanos, AEMO, em Agos-

to de 1982. Este facto constituiu, de 

certa forma, um braço mobilizador 

do Estado para impulsionar o sur-

gimento de uma vaga de escritores 

engajados na causa revolucionária3. 

Jovens interessados desfruiriam de 

uma oportunidade histórica: ocupar 

um território literário quase que va-

zio, por imperativo das dinâmicas 

sociopolíticas acima descritas. Im-

porta referir que, intencionalmente, 

recorremos ao termo território para 

induzir o leitor à ideia da territoria-

lidade, definida como a conduta ou 

atitude que instintivamente os ani-

mais, incluindo o próprio  ser  hu-

mano, a promover a defesa do ter-

ritório que ocupam. No  caso  dos 

seres humanos, esta defesa também 

está relacionada com a cultura, fac-

to que mais adiante trataremos com 

algum destaque, na esfera da litera-

tura moçambicana.  

A literatura no Moçambique co-

lonial, à semelhança do que suce-

dia em muitas outras ocupações 

de âmbito profissional, conferia 

supremacia a autores de descendên-

cia europeia, que para alguns estu-

diosos configuram o que também 

Noa (2002), designa por “Literatura 
Colonial”, destacaremos o que este 

autor assume como a terceira fase 

dessa literatura, evocando escritores 

Fernando Magalhães, Guilherme 

de Melo, Agostinho Caramelo, João 

Salva-Rey, Eduardo Paixão e ou-

tros. Concomitantemente, através 

de uma leitura atenta sobre o per-

curso das letras em Moçambique, 

concluímos que, com este conjunto 

de romancistas destacados por Noa, 

coexistiam poetas como Rui Kno-

pfli ou Eugénio Lisboa. 

Porque a Independência Nacional 

de Moçambique, sob vários aspec-

tos, impôs-se como um processo de 

ruptura com o passado colonial, a 

partir do conturbado ano de 1974, 

assistiu-se igualmente à saída de 

escritores, casos de Guilherme de 

Melo, que, em Outubro de 1974, 

faria as malas para Portugal. Rui 

Knopfli,  em Março de 1975, se-

guiria o exemplo. Fernando Maga-

lhães, em 1977, apenas para trazer 

à memória alguns dos autores que 

avultavam no panorama literário 

do Moçambique colonial. Aliás, ar-

rebatado ao meio literário de Lou-

renço Marques, numa recentíssima 

edição do JL, Eugénio Lisboa, que 

também deixou Moçambique em 

Março de  1976, recordaria, mar-

cado por alguma saudade, um dos 

inusitados momentos de convívio 

literário, já nesses distantes tempos 

de Lourenço Marques4.  

 Diga-se de passagem que, parale-

lamente à saída desses escritores de 

Moçambique, desvaneceu a dispo-

nibilidade do livro, facto já sensível 

nos primeiros anos da independên-

cia nacional. Em entrevista inserida 

no Número 1 da Revista Charrua 

(1984), Rui Nogar constataria que 

“agora o que nos distancia da aquisição 
de conhecimentos literários, da aferição 
dos nossos próprios valores [...]: é ape-
nas a inexistência de livros, é apenas 
a resultante da situação que se vive 
em qualquer País, colonizado, subde-
senvolvido.” Todavia, para muitos 

da nossa geração etária, residentes 

no centro da cidade de Maputo, 

abririam as tabacarias, ao estilo da 

Vitória, para troca de livros, como 

forma de colmatar essa inexistência 

de livros.   

Como ficou dito, em 1982, quando 

já se perdia a memória da antiga 

Lourenço Marques, ora Maputo, 

nasceu a Associação dos Escritores 

Moçambicanos. Lado a lado com 

escritores revelados no período co-

lonial, estes mais engajados ao pro-

cesso revolucionário, uma nova e 

influente geração de poetas e prosa-

dores ocuparia o território literário 

naquele tempo deixado vago pelos 

cultores da apodada por literatura 

colonial. Como território, parafra-

seando Coelho Neto, entenda-se 

um espaço com limites estabeleci-

dos por fronteiras colocadas [em-

bora nada físicos], onde a questão 

da exclusividade de apropriação e de 

uso distingue hoje “nós”, os incluí-

dos, aqueles que integram o terri-

tório, e os “outros”, aqueles que não 

fazem parte do território.

Imbuídos desse espírito de per-

tença, alguns escritores da vaga 

de autores como Ungulani Ba Ka 

Khosa, Armando Artur, Juvenal 

Bucuane, Eduardo White, Hélder 

Muteia, Filimone Meigos, Paulina 

Chiziane, Tomás Vieira Mário, Mia 

Couto, Suleiman Cassamo, Anibal 

Aleluia, Nelson Saúte, Calane da 

Silva, Pedro Chissano, Carlos Para-

dona Rufino Roque, António Pinto 

de Abreu, Marcelo Panguana, entre 

vários outros, adoptariam, alguns, 

dendo o facto de ser ou não escritor 

de realce5.  

Cientes da falibilidade de alguns 

itens elencados, se em mais de 35 

anos de publicação, um escritor 

não se ajusta a 75% dos mesmos, a 

sua relevância como autor é assaz 

duvidosa. A esses itens podíamos 

acrescentar adaptações das histórias 

dos livros para o cinema ou teatro, 

como acontece com autores como 

Mia Couto, Ungulani Ba Ka Khosa 

e Paulina Chiziane.      

Voltando à nossa linha de raciocí-

nio, se no sector industrial, como 

consequência do êxodo da minoria 

branca, profissionais de baixa qua-

lificação técnica viram-se na con-

tingência de assumir sectores-chave 

da produção industrial, na literatu-

ra, sem o desdoiro de escritores de 

relevo surgidos na década de 1980, 

ocorreu igualmente a ascensão de 

meros alfabetizados para a classe de 

literatos6, possivelmente por exage-

ro de alinhamento na causa. Alinha-

dos, porém, tecnicamente fracos, e/

ou de duvidoso talento para o exer-

cício da escrita literária. É certo que 

parte desses se ajustaria melhor ao 

lugar de animadores culturais, uns 

de excelência, tais os declamadores 

Gulamo Khan, Jaime Santos e Gui-

lherme Mussane, exemplificando.  

 Por outro lado, a literatura pode ser 

equiparada ao acto de voar, muitos 

gostariam de experimentar a sensa-

ção, daí que também simples apre-

ciadores de poesia se batem, embora 

sem algum talento, pela publicação 

e afirmação no panorama literário, 

sendo esses facilmente promovidos 

pelos “escritores de circunstância”, 

os igualmente sem talento, com o 

fito único de enturvar as águas e as-

sim lograrem a sórdida empreitada 

de invisibilização e/ou subalterniza-

ção7 dos grandes talentos literários, 

a destacar Guita Jr., Amin Nordi-

ne, Sangare Okapi, Ruy Ligeiro, 

Lucílio Manjate, Celso Manguana, 

Chagas Levenne, Adelino Timóteo 

e, por mera modéstia, detenho-me 

por aqui.

Tendo falado em voar, ser piloto e 

escritor marca, nalgum momento 

da vida, o sonho de muitos adoles-

centes e jovens. Pouco depois do re-

gisto da saída massiva de escritores 

da literatura colonial, surgiram “es-

critores de circunstância”, que infe-

lizmente, os medíocres dessa vaga, 

pela doce condição de continuar a 

alimentar essa quimera da adoles-

cência em idade adulta adoptaram 

uma atitude fagocitária, valendo-se 

do facto de fazerem parte de um 

movimento marcado pela criação 

de notáveis revistas literárias, com 

destaque para a Charrua8. Eram os 

tempos da experiência socialista, de 

identificação com o espaço literário 

conquistado, no qual a colectiviza-

ção da produção constituía a pala-

vra de ordem. Hoje, alguns ainda 

não conseguiram contemporizar-se, 

porque mudam-se os tempos, soam 

novas canções. A obra individual é 

chamada hoje para advogar o sujei-

to escritor. Liesegang (1998) refere 

que se identifica uma pessoa com 

uma conduta ou atitude instinti-

vamente defensiva, para assegurar 

o território ora ocupado, em cons-

ciência, algo agridoce, das circuns-

tâncias próprias do seu surgimento 

como escritores, e da falta de talen-

to, notório nos textos sem qualquer 

relevância literária. É preciso evitar-

-se a romantização dos processos. 

Aliás, já em 84 do século passado, 

Fernando Couto, comentando so-

bre o Número 1 da revista charrua, 

apontava “como aspectos positivos de 
realce [na revista] os contos e poemas, 
mas ressalvando, de modo perítrico, 
que não todos.”
Hoje, transcorridas pouco mais de 

três décadas, a distância temporal 

nos confere a firmeza de elaborar 

instrumentos de análise, a aferição 

de quem, nesse grupo de “escrito-

res de circunstância”, de facto foi, 

ou é, relevante no panorama literá-

rio, tendo em vista a obra literária, 

apenas a obra literária e nada mais. 

Chamo aqui a todos os escritores 

nacionais a preencher, individual-

mente, a tabela a baixo, de modo a 

que cada um possa aferir a sua re-

levância como escritor, no seio da 

sociedade moçambicana, isto aten-

Manifesto de consciência literária ou de 
repúdio à mediocridade hostil
Por Aurélio Furdela*

Mesmo sem licença de exploração emitida, Clara Muchabja e seus sócios já montaram maquinaria pesada na área requerida 

relação ao seu espaço mais relevan-

te [revistas Charrua, Forja, Xiphefu, 

ou Oásis], mas o actor continua a 

ser individualizado.

É claro que estamos certos de que, 

à luz das mesmas circunstâncias 

que levaram à legitimação de sim-

ples alfabetizados como escritores, 

também surgiram, de facto, escri-

tores merecedores de sê-lo, entre 

outros, Mia Couto, Ungulani Ba 

Ka Khosa, Suleimane Cassamo, 

Eduardo White, Armando Artur, 

Lília Momplé, Paulina Chiziane e 

Aldino Muianga, alguns destes sem 

associação à revista em alusão.  

Conspurcação do espírito 
literário
Hoje, estamos remetidos a uma fase 

de quase conspurcação do espírito 

literário, cuja consequência é o de-

sejo daquela corrente de alfabetiza-

dos que, por força do contexto, se 

consagrou no meio literário. Esses 

procuram veneração por parte dos 

escritores de prossecução, mas isto 

nada a mercê da criatividade literá-

ria, que tenha sustentado a consa-

gração literária de muitos dos “es-

critores de circunstância”. É notável 

a qualidade medíocre das suas obras, 

por isso batem-se por uma constan-

te invisibilidade literária de quem 

parece ensombrá-los. Conspurcam 

os cargos político-administrativos 

que ocupam, como meio de silen-

ciamento e desqualificação do outro 

na sociedade, quase sempre incau-

ta às dinâmicas literárias no País. 

Embora alguém se empenhe em 

demonstrar que depois de si veio o 

caos, essa dinâmica literária não dei-

xou de trazer à luz novos escritores. 

Sobre a mediocridade, do texto, “O 

Medo da Inteligência”, publicado há 

41 anos, mas com muita actualidade, 

José Alberto Gueiros, defende:

Os medíocres são mais obsti-
nados na conquista de posições. 
Sabem ocupar os espaços vazios 
deixados pelos talentosos displi-
centes que não revelam apetite 
pelo poder. Mas é preciso consi-
derar que esses medíocres ladi-
nos, oportunistas e ambiciosos, 
têm o hábito de salvaguardar 
suas posições conquistadas com 
verdadeiras muralhas de gra-
nito por onde talentosos não 
conseguem passar. 

As muralhas de granito incluem, 

hoje, a desqualificação do outro, 

que chega a insana atitude de negar 

que se possa agir, por parte dos es-

critores emergentes de 2003 a esta 

parte, e pensar de livre arbítrio9. Em 

todas as épocas nascerá tanta gente 

medíocre e ambiciosa, dotados do 

mesmo oportunismo. Hoje, certa 

continuidade dessa mediocridade 

se entrega a ovação dos “escritores 

de circunstância”, julgando que de-

les encontrarão algum decreto que 

os legitime como escritores con-

sagrados. A acção da mediocrida-

de de ontem, associada à de hoje, 

também se traduz na maledicência, 

que acaba por manter dividida a 

classe dos verdadeiros escritores. A 

mediocridade intriguista calunia e 

envenena o meio literário, havendo 

necessidade do surgimento de uma 

nova ordem literária, na qual o ex-

traliterário não interfere, cabendo à 

crítica literária autorizada, em Mo-

çambique, não se atrelar a afinida-

des tecidas no convívio social dos 

anos 80. Essas afinidades impõem 

à crítica um exercício nada salutar 

à própria literatura, pois, através 

de malabarismos discursivos, per-

petuam a vigência hegemónica de 

“escritores” que se multiplicam em 

actos fagocitários à aparição e ver-

dadeira afirmação de novos autores.

 Os malabarismos discursivos carac-

terizam-se muitas vezes por arrolar 

nomes de “enteados” como autores 

de destaque, algo não fundamen-

tado pela obra. Quando parece que 

prefaciam as obras dos mesmos, 

prefaciam não a obra, mas o próprio 

“autor-afilhado”. Quando parece 

apresentarem um livro, apresentam 

o próprio autor-afilhado, não o li-

vro. Essa conspurcação estendem-

-na ao plano internacional, ser-

vindo protegidos literários e amos. 

Assim, da crítica arriscam-se, num 

porvir não muito distante, ao crivo 

da crítica da Crítica, em contrapo-

sição ao que actualmente também 

ocorre de muito bom na reflexão 

sobre a literatura moçambicana. 

Entretanto, depois de cimentar-se, 

a partir dessa década de 1980, uma 

nova classe de exímios cultores da 

palavra, ficcionistas, hoje, caberá 

a outros assumir esse legado, sem 

quebrar pontes, mas atentos a acção 

da mediocridade nociva, que conta 

sempre com o recurso à gazua dos 

cargos político-administrativos que 

ocupa, para manter a “visibilidade 

literária”, mercê da invisibilização 

de quem muito invejam o talento. 

Felizmente, não existe como parar o 

vento com as mãos.

*Escritor moçambicano. Os entretítu-
los são da responsabilidade do jornal 

1  Precisamente a 8 de Março de 1977, 

depois da realização do III Congresso 

da Frelimo, o Presidente Samora Ma-

chel intimaria jovens provindos de vá-

rios quadrantes do País a assumirem e 

trabalharem nos vários sectores da eco-

nomia, então em estado de defecção.

2  In: Literatura Moçambicana: a História e 
as escritas. Faculdade de Letras, 1988.

3  Na Conferencia Constitutiva da 

AEMO, em discurso intitulado “Con-
dições Para Mobilizar Obreiros Literários 
”, enfatizar-se-ia que “a Associação dos 
Escritores Moçambicanos (...) é condição 
de florescimento da nossa literatura, é a 
via necessária de mobilizar os obreiros da 
produção literária.” 

4  Jornal de Letras,  6 de Outubro de 

2020.

5  A tabela, de aferição da relevância lite-

rária do escritor, descarta o extra literá-

rio, do género, cargos político-adminis-

trativos, militância partidária, pertença 

ou não aos serviços de segurança do 

Estado, etc., muitas vezes usados como 

factores de legitimação literária. 

6 De Fernando Ganhão registamos “Nós, que somos os mais alfabetiza-
dos de um País de analfabetos, temos 
responsabilidades que penso deverão 
constituir também uma das preocupa-
ções desta Associação.” (In: Memorial. AEMO, 2007)

7 Razões de percurso podem explicar a 

necessidade de se ter subalternos lite-

rários. Aquando da criação da AEMO, 

onde muitos alfabetizados tiveram a 

oportunidade de seguir a carreira de es-

critor, poetas da gesta libertária, como 

o coronel Sérgio Vieira, frequentavam 

o mesmo espaço e, pela atitude trazida 

da guerrilha, naturalmente arregimen-

taram “escritores” que não vinham das 

matas. Muitos, já mentalmente aleija-

dos, acreditam que essa subalternização 

constitui alguma herança comporta-

mental, que deve passar de geração em 

geração.   

8 Chamamos aqui atenção para asserção 

de Gilberto Matusse (1994): “A Char-
rua marca um momento de redefinição 
da literatura pós-independência. Por um 
lado, porque propicia o surgimento em blo-
co de novos nomes, que viriam a afirmar-
-se no cenário da literatura moçambicana, 
contrariamente ao que aconteceu com a 
quase totalidade dos nomes isolados que 
procuraram lançar-se no período entre 
1975 e 1984.” 

9 O disparate desqualificador procura 

sempre negar que os novos autores pos-

sam pensar de mote próprio, associando 

qualquer pensamento destes a mani-

pulações, ora que são porta-vozes do 

fulano ou beltrano. Esta abordagem, as-

sociada à questão etária, explorada por 

muitos como elemento diferenciador 

do meio literário, procura simplesmen-

te minimizar a pensamento do interlo-

cutor mais novo. Este sentimento deve 

ter razões do percurso sociopolítico a 

que alguns foram expostos. Parte desses 

deixou-se castrar a nível do pensamen-

to, depois absorveram ideias inculcadas 

a escopro e martelo e, por isso, essa difi-

culdade em perceber que outros possam 

gozar livremente da capacidade de pen-

sar e do direito a liberdade de expres-

são.   
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Cartoon
EDITORIAL

Nesta altura do campeonato já 
se terá notado que sou contra 
o culto identitário, e, sobretu-
do, o seu exacerbamento. Di-

rei até que que deles decorrem certas 
derivas fascistas.
Hoje irei posicionar-me contra essa 
nova falácia que se chama “lugar de 
fala”, uma moda que nos chega do 
Brasil e dos States. Como está a ser 
entendido significa, de modo caricato, 
que eu como branco não posso falar 
da injustiça cometida sobre um negro 
(pois sei lá eu do que falo), que a gali-
nha não pode falar da terrível cárie do 
lobo, que só a mulher pode falar au-
tenticamente do seu castigo em engo-
mar a roupa e que só o monge trapista 
poderá falar do silêncio. Pior, e aqui 
é que me encanita: vejo-me comple-
tamente entregue à minha absoluta 
falta de discernimento porque nin-
guém poderá acudir ao meu evidente 
desnorte – dado ser intransmissível a 
minha condição frustre.
Tudo isto começa por ter uma apa-
rência de sensatez que sucumbe ao 
primeiro olhar analítico e resvala ra-
pidamente para o âmbito gorduroso 
do exclusivismo fanático.
O “lugar de fala” é tão duro de ouvido 
que esqueceu duas qualidades essen-
ciais ao humano e que são anteriores 
à sua origem étnica ou à braguilha do 
seu género: a) aquilo que em sociolo-
gia se chama «compreender com» e b) 
o que é fulcral ao equilíbrio interela-
cional no quotidiano e nas sociedades, 
ou seja, «a empatia».
Exclui também, quer a possibilidade 
de juízos universais, quer o Outro 
como constituinte da nossa própria 
identidade – isto é, abole o que é 
intrínseco à nossa própria formação. 
Mais redutor e impregnado de má-fé 
seria difícil.
Passou-se da “autenticidade” da cul-
tura do Outro no Multiculturalismo 
(que, convenhamos, o mais das vezes 
não serviu senão de um álibi para a 
nossa falta de curiosidade quanto 
ao diverso; basta reparar como no 

“célebre” mosaico moçambicano as 
diferentes culturas étnicas não se co-
nhecem entre si nem têm uma relação 
orgânica – em Maputo a cidade bran-
ca, a cidade indiana, a cidade bantu, 
não convivem nem cultivam mutua-
lidades, funcionam como se fossem 
castas) para a morte do Outro, que 
amputámos em nós.
Relembro previamente que mesmo as 
noções de identidade mais integris-
tas estão reféns, por incapacidade de 
manifestarem-se senão por constras-
te a outras. Uma boa fábula para esta 
doença seria a do homem cuja maior 
ambição fosse caiar a sua sombra para 
que ela desaparecesse e afinal desco-
brisse a meio da sua missão que ela 
agora se projecta no branco da cal. 
Com o “lugar da fala” também se 
multiplicam os equívocos, primo por-
que não somos unos mas múltiplos, 
secondo porque não devemos confun-
dir a parte com o todo.
O filósofo brasileiro Paulo Ghriral-
delli fez um magnífico vídeo sobre 
este tema, que me inspirou a crónica. 
E dá um exemplo muito certeiro com 
o hífen que toma a parte pelo todo, 
no afro-brasileiro. Quando a comuni-
dade afro-descendente faz do hífen a 
reivindicação suprema está a fechar-
-se numa clausura étnica que esquece 
dois princípios que são anteriores à 
sua pertença étnica: o de que é brasi-
leira e o de que existe uma Constitui-
ção que como brasileira devia exigir 
ser cumprida. E aí aliena um combate 
político que, para resultar em mudan-
ças visíveis, pede um empenhamento 
total em vez de um interesse parcelar.
Ou seja, paradoxalmente, com a atitu-
de exclusivista, de uma pertença étni-
ca, está a assumir um lugar de subal-
ternidade, para desde esse palanque 
reclamar os seus direitos. É absurdo.
Os grandes problemas de racismo, no 
Brasil ou nos EUA, são sistémicos, e 
não dirigidos (ainda que o pareçam) 
a um estrato étnico. Isso é apenas um 
sintoma de um problema mais grave 
e mais geral. O racismo nos EUA é 

contra os negros, contra os índios, 
contra os hispânicos, e, sobretudo, 
CONTRA OS POBRES.
O “lugar de fala” torna-se então o 
palanque para dar voz ao fogo de ar-
tifício da rendição. É como nos em-
brulhamos na retórica, para pedinchar 
quotas, quando há direitos consagra-
dos numa Constituição por cumprir.
Pelas “leis” do “lugar-de-fala” eu só 
teria legitimidade para defender os 
direitos da “comunidade lgbt” se per-
tencesse a um dos seus segmentos, 
porque não poderia falar por direito 
próprio. Ora, posso, por conceber o 
amor para além dos seus géneros e 
considerar aviltante a mais mínima 
coacção sobre os seus direitos e dig-
nidade. 
A poesia, a arte, a literatura, o teatro 
ensinam-nos precisamente a tornar 
porosa a sensibilidade de modo a 
podermos percepcionar esses outros 
modos de vida, auto-transformando-
-nos de um jeito que nos permite 
«compreender com» e sintonizar ou-
tras pautas culturais de seres humanos 
diferentes de nós.
Ao invés, o “lugar de fala”, como tem 
sido propagado, é uma versão doce do 
racialismo; a qual se resume a uma 
reacção simétrica do apartheid.
Pelos princípios do “lugar de fala”, 
Eurípedes não deveria ter escrito a 
Medeia (uma apropriação), nem Só-
focles a Antígona (outra apropriação), 
nem Aimé Césaire a sua Tempestade 
(apropriação de Shakespeare), nem 
Joyce Carol Oates os magníficos en-
saios sobre boxe. Ora, diante de tais 
bacoquices, só me apetece dizer como 
o Alfred Jarry: merdra! 
Como “lugar de fala”, autêntico, só 
existe um:  o do combate político con-
tra os males estruturais de uma nação, 
e estes não se compadecem com as 
distracções identitárias. Só há um 
limite para a empatia: no umbral da 
dor estamos irrediavelmente sozinhos 
e, nesse sofrimento, não há nem cores 
de pele nem características de género.

Um trabalho de 
gerações
Com o mundo a braços com a pandemia da Covid-19, 

num momento em que os gigantes farmacêuticos anun-

ciam a entrada na fase derradeira das suas candidatas a 

vacinas, a passagem do 72º aniversário da proclamação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos poderá, para 

muitos sectores, ter passado despercebida. 

É uma data de extrema importância, tendo em conta que é im-

possível falar de uma sociedade democrática onde os direitos hu-

manos estejam ausentes. E contrariamente ao que muitas vezes 

pode ser a nossa crença, eles são tão universais e pertinentes, que 

raramente alguma constituição moderna não faz referência a eles 

como sua âncora no delineamento de instrumentos domésticos 

que materializem o respeito que é devido aos seus próprios ci-

dadãos.

Contudo, apesar deste reconhecimento quanto à universalidade 

dos direitos humanos, não são poucas as sociedades onde o usu-

fruto dos mais básicos direitos, incluindo o mais básico de todos 

eles, o direito à vida, continua a ser um enorme desafio.

Com a evolução da humanidade, ao longo das últimas décadas, 

o conceito de direitos humanos foi sendo ampliado para com-

preender muito mais do que os direitos civis e políticos. Hoje 

reconhece-se, por exemplo, o direito inalienável do ser humano 

a um meio ambiente saudável, algo que era inconcebível há 70 

anos.

Moçambique faz parte do grupo de países onde o usufruto dos 

direitos humanos continua a ser um grande desafio para a maio-

ria da população, apesar de o país ter assumido, há 30 anos, o 

compromisso de se erguer como uma democracia moderna, com 

um capítulo de direitos e liberdades fundamentais na sua Cons-

tituição que espelham, na sua essência, a Declaração Universal.

Pode haver muitos factores que não permitem que os cidadãos 

moçambicanos gozem na sua plenitude de todos os direitos e 

liberdades que a sua Constituição proclama. Um deles é o fraco 

desenvolvimento económico em que o país se encontra. A natu-

reza interligada dos direitos faz com que eles se reforcem mutua-

mente, de tal modo que a ausência de um se torna a negação do 

outro, e vise versa. 

Por outras palavras, seria de pressupor, por exemplo, que o exercí-

cio pleno dos direitos civis e políticos fosse a condição necessária 

para se alcançar elevados níveis de desenvolvimento económico. 

Mas também pode ser que o atraso económico seja o principal 

factor para o não exercício pleno dos direitos civis e políticos. 

A prepotência, por exemplo, que resulta em decisões públicas de 

baixa qualidade, pode ser consequência da conjugação dos dois 

factores atrás referidos e, por sua vez, ocasionador de outras dis-

funcionalidades que resultam no atraso geral da sociedade. Pes-

soas empobrecidas não têm espaço para reivindicar direitos ou 

liberdades, o que da parte de quem detém o poder significa um 

campo mais amplo para o exercício da repressão, desencadean-

do, a partir daí, um ciclo incessante de revolta e cada vez mais 

repressão.   

Não menos importante, a situação de guerra em que o país se 

encontra mergulhado, para além do sofrimento atroz a que cen-

tenas de milhares de pessoas inocentes e indefesas são sujeitas, 

representa um gigantesco retrocesso em relação a todas as con-

quistas de liberdades e direitos que o país alcançou desde que, em 

1990, optou pelo caminho da democracia multipartidária. Foram 

conquistas modestas, mas ao mesmo tempo valiosas. Recuperar o 

que já se perdeu será um trabalho de gerações. 

Queremos 
vacina
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Portugal e a UE fariam me-

lhor se encarassem a situa-

ção em toda a sua comple-

xidade, em vez de apoiarem 

exclusiva e incondicionalmente o 

Governo da Frelimo e a sua estrei-

ta visão militar para a solução do 

conflito em Cabo Delgado.

Na última quarta-feira (semana 

passada), o ministro da Defesa, 

João Gomes Cravinho, afirmou 

que Portugal poderá enviar mili-

tares para ajudar Moçambique a 

combater o terrorismo no Norte 

do país. Também o ex-presidente 

Ramalho Eanes declarou: “Ha-

via uma resposta fácil desde que 

houvesse força e iniciativa e uma 

acção de mobilização da Europa e 

das Nações Unidas, e é muito fá-

cil, havendo forças especializadas e 

drones, resolver a situação.”

Desde há duas semanas, o tom e 

o número de vozes que alertam 

para a necessidade urgente de 

Portugal apoiar Moçambique na 

luta contra o terrorismo em Cabo 

Delgado vêm aumentando. O Pre-

sidente Marcelo Rebelo de Sousa, 

deputados de vários partidos e 

comentadores anunciam cada vez 

mais alto essa urgência.

Também na última semana, Antó-

nio Costa telefonou ao Presidente 

de Moçambique, Filipe Nyusi, co-

municando-lhe que “Portugal está 

solidário e disponível para apoiar 

os esforços de Moçambique para 

combater o terrorismo em Cabo 

Delgado, bilateralmente e no qua-

dro da UE”.

É inegável que os ataques bárba-

ros aumentaram nas últimas se-

manas, que mais de 2000 pessoas 

morreram e que, dos oito distritos 

afectados, quase meio milhão de 

pessoas estão em fuga. No en-

tanto, o Governo moçambicano 

continua a recusar-se a enfrentar 

as múltiplas causas deste conflito, 

das quais uma parte considerável 

é da sua própria responsabilidade.

Está, assim, a impedir que, para 

além de uma ofensiva militar, se-

jam tomadas outras medidas im-

portantes para abordar as causas 

do conflito, nomeadamente que 

dêem à população local perspecti-

vas de uma vida digna.

Se estas considerações fossem es-

critas em Moçambique, eu estaria 

imediatamente na mira dos servi-

ços de segurança.

Ainda na semana passada, o Pre-

sidente moçambicano declarou, 

durante uma visita às forças ar-

madas: “Queremos exortá-los (as 

FDS) a tudo fazerem para apurar 

a veracidade dos factos. Estarem 

atentos a qualquer tendência de 

difundirem quaisquer imagens ou 

notícias. A vigilância deve par-

tir de vocês mesmos. Não podem 

ser denegridos deliberadamente 

e, passivamente, estarem a assistir 

sem responsabilizar esse tipo de 

compatriotas.”

Significa isto que é perigoso ela-

borar relatórios transparentes 

sobre o que está a acontecer em 

Cabo Delgado. É, pois, positivo 

que Ana Paula Zacarias, secretária 

de Estado dos Assuntos Europeus, 

tenha, mais uma vez, salientado 

publicamente que Moçambique 

deverá autorizar uma missão da 

UE a Moçambique e, concreta-

mente, a Cabo Delgado. Isso seria 

necessário para ajudar a avançar e 

um passo fundamental para que 

mais possa ser feito. Esta missão já 

poderia ter acontecido há bastante 

tempo, mas a devida autorização 

continua pendente. Porquê? O 

que tem o Governo moçambicano 

a esconder?

Há cada vez mais estudos, bem 

fundamentados, realizados por 

instituições reconhecidas – como o 

que acaba de ser apresentado pela 

Universidade das Nações Unidas 

(UNU-Wider) –, que passam um 

atestado arrasador ao governo 

da Frelimo e demonstram que, 

em todos os sectores, muito mais 

poderia ter sido feito desde a in-

dependência – possibilitando que 

Moçambique deixasse de ocupar, 

a nível mundial, um dos últimos 

lugares em termos de indicadores 

de desenvolvimento.

O sofrimento do povo de Cabo 

Delgado na actual guerra civil é, 

infelizmente, a expressão mais ex-

trema da falta de desenvolvimento 

nas últimas décadas e não pode 

ser solucionado apenas por meios 

militares

Segundo refere na sua última 

newsletter, o especialista moçam-

bicano Joe Hanlon: “O estudo 

confirma que uma pequena elite 

da Frelimo criou aquilo a que se 

chama uma sociedade de ‘aces-

so limitado’, na qual um peque-

no grupo partidário controla o 

Estado, o utilizou para se tornar 

dominante nos negócios e retém 

o poder através do controlo das 

instituições.” Assim, o sofrimento 

do povo de Cabo Delgado na ac-

tual guerra civil é, infelizmente, a 

expressão mais extrema da falta de 

desenvolvimento nas últimas dé-

cadas e não pode ser solucionado 

apenas por meios militares.

A incapacidade do governo pro-

vincial de Cabo Delgado foi agora 

demonstrada durante uma apre-

sentação feita por uma directora 

desse governo provincial, que não 

só não pôde apresentar medidas 

concretas do governo provincial 

para responder à dramática situa-

ção em Cabo Delgado, mas tam-

bém não esclareceu por que é que 

a organização de desenvolvimento 

ADIN, criada pelo governo há 

meio ano atrás para actuar nas três 

províncias do norte de Moçambi-

que, ainda não completou um pla-

no estratégico, nem implementou 

quaisquer actividades. Isso teria 

colocado o Estado em posição de 

prestar apoio aos milhares de re-

fugiados, em vez de apenas enviar 

apelos à comunidade internacio-

nal de doadores.

Na apresentação do já referido es-

tudo da UNU-Wider, até o ex-mi-

nistro moçambicano dos Negócios 

Estrangeiros, Leonardo Simão, 

afirmou: “O Governo aprendeu a 

gerir os doadores e a ajuda, mas 

nunca aprendeu a desenvolver o 

país.”

Como alguém disse recentemente 

em Cabo Delgado: “quando falam 

sobre o pregador radical que vem 

radicalizar os jovens, esquecem-

-se que o Governo fez cerca de 

80% do trabalho para o pregador 

radical. Ele só vem para colher os 

frutos.”

Assim sendo, Portugal e a UE 

fariam melhor se encarassem a si-

tuação em toda a sua complexida-

de, em vez de apoiarem exclusiva 

e incondicionalmente o Governo 

da Frelimo e a sua estreita visão 

militar para a solução do conflito.

*Consultor no âmbito da Cooperação 
Internacional

45 anos depois, vai haver de novo tropas 
portuguesas em Cabo Delgado? 
Por Michael Hagedorn*

A 
incerteza no Médio Oriente está a 

tornar esta região muito perigosa, 

pois nunca foi possível prever real-

mente o comportamento de todos 

os intervenientes. Cada acção tinha de ter 

uma contra-acção, a fim de criar o equilí-

brio artificial, usado para acalmar todos os 

inimigos localmente e às vezes deter ações 

mais hostis dos adversários. Mas a situação 

real sempre foi criada na escuridão, longe 

dos olhos do público, para servir a propó-

sitos muito diversos, que às vezes nada têm 

que ver com a região.

Hoje, após a morte do cientista nuclear ira-

niano, muitas perguntas não terão resposta, 

pelo menos por algum tempo. A situação é 

a seguinte: alguém matou o principal físico 

iraniano, acusado de ser o mentor do projec-

to nuclear naquele país. Ninguém assumiu a 

responsabilidade pela emboscada, mas sem-

pre foi óbvio que Israel seria acusado. As 

pessoas no governo israelita sabiam disso 

desde o início e obviamente acreditam que 

podem gerir as consequências dessas acusa-

ções. Eles podem estar certos, mas também 

talvez não estejam. Quem sabe?

A avaliação é baseada em vários factores, 

que parecem muito realistas vistos de fora. 

Em primeiro lugar, Israel esteve envolvi-

do, segundo as acusações, na eliminação 

de cientistas ainda antes, durante os tem-

pos de Sadam Hussein no Iraque e a sua 

grande arma inacabada, para o número de 

físicos iranianos, acusados   de envolvimen-

to na produção da arma nuclear ou balís-

tica de destruição em massa. Em segundo 

lugar, todas as respostas, especialmente do 

Irão, foram suportáveis   para Israel, porque 

conseguiu controlar os danos. E o terceiro 

é a escolha do momento, que foi cuidado-

samente escolhido. A administração de saí-

da do presidente Trump, obviamente, está 

a procurar cimentar a sua política externa, 

tornando muito difícil para o presiden-

te eleito Joe Biden mudá-la facilmente. O 

agravamento da situação de segurança no 

Médio Oriente complicaria o possível re-

torno dos EUA ao acordo nuclear com o 

Irão e (esperançosamente para eles), os ira-

nianos poderiam responder atacando alvos 

israelitas ou americanos que prolongariam 

a crise atual.

Seja quem for que cometeu o assassínio 

perto de Teerão há algum tempo, teve de o 

coordenar com a grande potência, por cau-

sa do perigo que seria criado pelo mesmo 

assassinato.

Do lado iraniano, a mudança na adminis-

tração de Washington é um acto de Deus, é 

uma mão amiga do céu e nada deve colocá-

-la em perigo. As sanções económicas im-

postas pelos EUA ao Irão estão a matar a 

sua economia e, a longo prazo, provocarão 

muita pobreza naquele país, o que só pode 

resultar num tumulto na frente local. Nin-

guém no governo de Teerão precisa disso. 

Então, eles têm de esperar pela transição 

em Washington em 20 de janeiro, espe-

rando que as novas pessoas na Casa Branca 

comecem a falar com eles. Se eles atacassem 

qualquer coisa agora, directamente ou com 

a ajuda dos seus aliados, só conseguiriam 

complicar as possibilidades do novo gover-

no dos Estados Unidos e prolongar o po-

tencial afrouxamento das sanções.

Nesta situação, os governantes de Teerão 

tiveram obviamente a ideia de ameaçar com 

o aprimorar dos seus esforços para construir 

armas nucleares, em consequência da morte 

do seu cientista. Se a resposta fosse apenas 

essa, Teerão possibilitaria ao novo presiden-

te Biden redefinir a política americana em 

relação ao Irão. Se eles bombardearem al-

guma coisa, não funcionará bem para eles. 

Portanto, a ameaça pode ser suficiente por 

enquanto, mas não é uma certeza.

E se aqueles que decidiram eliminar o cien-

tista não conseguissem o que queriam, com 

aquela resposta de Teerão? E se a escalada 

das hostilidades fosse planeada para culmi-

nar antes de 20 de Janeiro? E se nessa situa-

ção o governo iraniano começasse a pensar 

que a resposta violenta é inevitável?

Nós não sabemos disso. Existe uma estraté-

gia na cabeça daqueles que são os decisores 

na mais recente crise no Médio Oriente? É 

difícil prever, como sempre foi o caso na-

quela região. O único impedimento para a 

escalada potencial da violência está no facto 

de a instabilidade da segurança no Médio 

Oriente nem sempre pode ser controlada 

e poder assumir sozinha a tomada de de-

cisões. E aí não haveria espaço para pactuar 

sobre a saída da crise para quem mora lá ou 

mesmo longe, mas tem ou quer ter um pa-

pel na região.

*Antigo embaixador da Sérvia em Portugal e 
investigador do Centro de Estudos Interna-

O problema iraniano
Por Mirko Stefanovic*
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Há pouco mais de três semanas, 

Mirko Manzoni apareceu a de-

fender uma ajuda internacional 

directa ao exército moçambicano 

para combater a “situação” em Cabo Del-

gado, opondo-se, deste modo, ao uso de 

mercenários. É citado pelo “Observador” 

como tendo dito que “Moçambique gasta 

fortunas com mercenários” (primeiro com 

os russos - que parece não ser novidade, e, 

posteriormente, com sul-africanos). Ou 

seja, quem deve defender a soberania de 

Moçambique deve ser, sem margem de 

dúvidas, o exército deste País. Pressu-

pondo uma prontidão e tecnologia fora 

daquilo que se poderia considerar ideal 

por parte do exército moçambicano para 

fazer frente, em tempo útil, ao conside-

rado grupo ou movimento “insurgente”, 

ou jihadista, a ajuda internacional directa 

limaria essas lacunas. Muito antes (finais 

de Setembro), percebemos que existia da 

parte do Governo, uma inquestionável cren-

ça nos membros das Forças de Defesa e Se-

gurança (no terreno). Além desta crença ser 

salutar pode traduzir uma forte mensagem 

de que a “situação”, ainda que preocupante, 

não está fora das possibilidades de Moçam-

bique. No entanto, as duas primeiras sema-

nas do presente mês - o último do corrente 

ano, revelaram um grande interesse por par-

te de alguns países em ajudar Moçambique 

no combate à instabilidade prevalecente em 

Cabo Delgado. Exemplos sonantes são os ca-

sos dos Estados Unidos da América (potên-

cia militar mundial) e da África do Sul (po-

tência regional), sem deixar de lado Portugal 

(antigo País colonizador). Sobre o Malawi e 

a Tanzânia, tendo em conta as suas relevantes 

localizações geoestratégicas relativamente a 

Cabo Delgado, pouco se sabe (ou, pouco se 

divulga). O ADN do falecido H. Kamuzo 

Banda, Presidente do Malawi por alturas de 

Samora Machel, parece prevalecer nas actuais 

relações com Moçambique. Pode ser que não.  

Nesta semana, através do porta-voz do Con-

selho de Ministros, ficamos a saber que o 

Governo de Moçambique nunca pediu apoio 

militar a outros países para combater o terro-

rismo. Sabe-se que a “situação” que paira so-

bre Cabo Delgado conta agora com 560.000 

deslocados (2º dados actualizados pelo Go-

verno de Moçambique). Acreditamos nas 

nossas capacidades. No entanto, a disponibi-

lidade de apoio por parte de países interes-

sados pode estar a revelar um determinado 

nível de percepção relativamente à capacida-

de, que julgamos ter, em lidar com o proble-

ma. Outra possibilidade pode ter em conta a 

percepção das grandes potencialidades exis-

tentes particularmente em Cabo Delgado, e 

na bacia do Rovuma, em geral. Investir hoje 

ajudando o País a debelar um conflito que se 

acredita estar fora da sua alçada para ama-

nhã cobrar os respectivos dividendos. Seria 

de outra forma? Esta conspiração parece ir 

ao encontro do que Manzoni defende, na 

perspectiva da defesa da soberania, isto 

é, potenciar o exército moçambicano por 

meio de ajuda militar directa ao invés de 

ocupar o seu lugar. Ocupando, a factura 

trará os intermináveis zeros financeiros 

à direita do número um da dependên-

cia económica e, consequentemente, da 

política. O neocolonialismo não é uma 

exclusividade do passado político-his-

tórico de África. Ele se renova com o 

tempo. Mas, tendo em conta a realidade 

no terreno, como equacionar a questão 

da soberania sem dar espaço a um novo 

figurino do conceito “neocolonialismo”? 

Qual tem sido a realidade em outros lo-

cais quando se busca o equilíbrio entre 

o pedido de ajuda militar, a defesa da 

soberania e os pagamentos políticos e 

económicos? Estamos diante de um pro-

blema de protagonismo ou de defesa de 

soberania?

Eu e a Malinda, minha avó materna, tí-

nhamos motivos mais do que de sobra 

para festejar naquele natal: ela celebra-

va setenta e cinco e quinze de idade. 

De mais a mais, era por aquela altura que ela 

iria receber as vestes purpura que a colocavam 

na classe das senhoras mais antigas e respeitá-

veis da paróquia. Eu, pelo meu lado, estava a 

entrar nos quinze a celebrar a minha entrada 

para o segundo ciclo do liceu, ainda por cima, 

com nota dezessete. 

O meu nome figurava na pauta com uma 

distinção no fundo onde se dizia: quadro de 

honra. 

A Malinda tinha mais que motivos para se 

orgulhar de mim: e eu dela. Ela tinha me to-

mado por sua conta desde que aos três anos 

tinha perdido o meu pai. 

Gostava dela porque não me dava ordens. 

Comportava-se para mim, como costumava 

dizer, como as margens de um rio cuja função, 

como se sabe, não é barrar o caminho: é ajudar 

a levar as águas até onde querem ir. 

De modo que, religiosa devota, ela nunca me 

impingiu nem o baptismo, nem o crisma nem 

idas à missa. Desde criança ela disse: “quando 

fores grande hás de decidir se queres ser um 

homem de sotaina, em baixo da qual se escon-

derá Deus ou Shehe dono de uma harém ou 

um monge budista”. 

Na tarde daquele dia vinte e quatro, fui tra-

var um jogo de futebol em que cada equipa 

apostava numa lata de castanha de um litro. 

Como não havia cronómetros, o que é lógi-

co, o esquema era três muda, seis ganha. Eles 

marcaram três, mudamos de campo mas di-

ficilmente chegaram aos cinco e entretanto, 

anoiteceu, o jogo ficou interrompido. Volta-

mos para casa, cada equipa com a sua lata de 

castanha na condição de reatar o jogo no dia 

vinte e seis, nas mesmas condições. 

Senti-me confortável porque a Malinda tinha 

deixado a água a aquecer em cima do fogarei-

ro a carvão e acima da mesa um bilhete: “tome 

banho, mude de roupa e ponha a mesa para o 

nosso jantar”. 

Ela tinha decidido ir à missa das dezoito na 

paróquia de São Joaquim por duas razões: 

primeiro as de saúde: ela estava a caminho da 

cegueira. A segunda é que por aquelas alturas 

os mabandido (bandos de jovens matchanga-

nas que durante a semana trabalhavam como 

serviçais nos quintais dos brancos e ocupavam 

o seu tempo de ócio a aterrorizar os subúr-

bios), tinham colocado entre o caniço dos 

quintais ou casas da Mafalala em Xipama-

nine ou Chamanculo, pequenos papeis onde 

diziam: “não queremos ver ninguém fora de 

casa depois da vinte e duas”. 

Jantamos numa canja, um cozido a portu-

guesa com todos, mas todos mesmo, e ela a 

Malinda condescendeu em servir-me uma ou 

duas taças de vinho enquanto ao gira discos 

ouvíamos o Orlando Dias, Carmen Miranda, 

Percy Sledje, Themovers, Soul Brothers e Ale-

xandre Jafete.

Por volta das dez da noite, ela deu-me um 

beijinho na testa, apagou o candeeiro, acen-

deu as noventa velas e disse-me: “fique bem”. 

Quando ela fechou a porta com ela desapa-

receu tudo o que era a sala: ficou só a luz, a 

música e eu e a minha imaginação: as chapas 

de zinco do tecto transformaram-se em estre-

las em sóis, o vinho em embriaguez, veneno, 

loucura e lucidez e, sem saber como, vi-me 

sentado ao lado do Grande arquitecto: 

“Bem-vinda minha criatura”, disse ele. “Sabes 

onde estás?”

“Não sei” respondi eu ao mesmo tempo que 

me sentia a flutuar num mar de névoa, meio 

sólido, meio líquido, espesso e pegajoso. 

“Estou a ver que dormiste bem” era a minha 

avó: Feliz natal.  

A solidão é feita de luz 
Um arquipélago de fantasmas que 

não pára de crescer neste esbelto 

corpo feminino que é Moçam-

bique. O arquipélago espalha-se 

por este mar trôpego como um tumor no 

cérebro. Um tumor no cérebro de um po-

bre é mesmo uma merda, enquanto não 

se faz o diagnóstico cedo a peçonha vai se 

alastrando silenciosamente e, às escondi-

das, come a massa cinzenta já fragilizada 

pela desnutrição crónica.

Ninguém quer voltar a Muidumbe.   

Não se volta a uma terra onde a morte 

disputa a omnipotência com Deus. São 

mais de vinte e seis aldeias. Já viste bem 

o que é isto? Mais vinte e seis aldeias san-

grentas que alimentam o arquipélago de 

fantasmas. Isto não pára de crescer neste 

esbelto corpo feminino que é Moçambi-

que. 

Muidumbe é uma terra fantasma. 

Quando eu frequentava a sétima classe, 

tive uma colega que se chamava Moçam-

bique. Uma miúda linda; formosa; talvez 

uns cinco anos mais velha que eu. Deus 

queira que ela continue com aqueles olhos 

castanhos nos quais eu conseguia ver o 

mundo. Deus queira que as mazelas da 

vida não tenham estragado o corpo de 

Moçambique e ela não esteja como este 

nosso país que é a cada dia poluído por 

arquipélagos de fantasmas. 

Enquanto escrevo isto, toco a curva das 

letras como se apalpasse o enchimento 

dos seios e das nádegas que ornavam o 

corpo esbelto de Moçambique. Juro pala-

vra de honra, Moçambique era uma moça 

formosa. Os parvos dos meus colegas 

quando a viam desenhavam no ar o mapa 

de Moçambique e procuravam identificar 

em cada parte do mapa um membro do 

corpo de Moçambique. Uns parvos os 

gajos. 

Dizem que Muidumbe foi recuperada. É 

encorajador saber disso. Mas sinceramen-

te, quem quer voltar para uma terra onde 

nem os mortos podem andar à vontade? 

É preciso continuar a lutar para pacificar 

o país. Não só em Muidumbe ou Mocím-

boa, mas em todas as frentes. É preciso 

lutar não só com armas, mas também com 

palavras e acções. 

Ninguém quer voltar a Muidumbe!

Um tumor no cérebro de um pobre é 

mesmo uma merda, juro! Moçambique 

é um pobre; lindo, formoso, mas pobre 

e os tumores no cérebro dos pobres são 

mesmo uma merda porque comem tudo 

às escondidas e vão se alastrando como o 

arquipélago de fantasmas que se alimenta 

do terror. 

Nesta margem do mar, onde a pandemia 

vai matando e injectando anemias nos 

nossos bolsos, a cidade amanhece mais 

fria que o habitual; talvez por isso muito 

mais frio no meu cérebro enquanto toco 

as curvas das letras, grafadas no papel, 

como se apalpasse o corpo de Moçam-

bique. Muito frio no meu cérebro e, pa-

lavra de honra, não consigo expulsar de 

mim a sensação de tristeza que me gela 

os miolos quando me pergunto se existirá 

também no corpo de Moçambique, a mi-

nha ex-colega formosa, mais vinte e seis 

aldeias alimentando um arquipélago de 

fantasmas. 

*Mestrando em Estratégias de Investi-
mento e Internacionalização no Instituto 

Superior de Gestão em Portugal.

Uma questão de soberania

Um arquipélago de fantasmas 
em Moçambique
Por Miguel Luís*
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Eu

 

longoalcancebeleza1045@hotmail.com

F1 Adrenalina

É 
um dos grupos do WhatsApp a que pertenço. Por sinal, bas-
tante activo, às vezes pertinente, outras divertido e, acima de 
tudo, vive a F1 e os grandes prémios com muita intensidade, 
antes, durante e depois de se realizarem!

Para o meu gosto só tem um senão. Que é: durante as provas, alguns 
fãs, não param de postar os seus comentários, o que de certa forma, 
desconcentra aqueles que queiram ver com muita atenção as nuances 
das provas....apesar de que não se é obrigado a abrir...

Mas.... o que efectivamente me faz dar a esta coluna o título deste 
grupo o: F1 Adrenalina, é que com a devida permissão de quem 
postou, vou editar algumas dicas, importantérrimas, sobre quais os 
procedimentos correctos que todas e todos os condutores deverão 
ter, quando um pneu rebenta num veículo em andamento, que pos-
samos conduzir em segurança; sobretudo, pela aproximação do Dia 
da Família e o do Fim do Ano, em que mesmo com a Covid haverá 
tendência para deslocações por este País fora!!!

Dicas para parar um carro quando um dos pneus explode a uma 
velocidade acima de 100 km/h. 

Quando um pneu explodir, tente ficar o mais calmo possível e segure 
o volante firmemente com as duas mãos. 

É o mais importante - manter o pé fora dos travões e não pisar o 
pedal de travões de jeito nenhum. Nem olhe para o pedal, nem pense 
nisso. Esta é dica mais importante, porque a tentação de travar nes-
tas circunstâncias é muito grande. E é isso que aumenta a fatalidade 
nestas circunstâncias. Esqueça o travão !!!!

Fique no seu caminho e tente não mudá-lo ou entrar no caminho de 
alguém, continue na mesma direcção o mais recto possível. 

Se o seu carro tiver transmissão manual, mude gradualmente para 
uma mais baixa, MAS SÓ faça isso se achar que o carro está to-
talmente sob controle. Se o seu carro tiver transmissão automática, 
permaneça na marcha Drive (D), NÃO mude. 

Não use os freios, o arrasto do pneu explodido reduzirá a velocidade 
gradualmente. 

Quando a velocidade cair para 50 km / h, você pode pressionar sua-
vemente os freios até o carro parar 

Espalhe a mensagem! Você pode salvar uma vida. Esteja seguro na 
estrada nesta época festiva !!! ”

Festas Felizes !!!

Ainda na leva do que escrevi anteriormente sobre segurança ro-
doviária, adiantarei que com o devido respeito, para a corporação 
este agente da polícia de trânsito, como cordenador que é, enquan-
to não for reciclado a nível técnico e educacional!
Não deverá ir para as estradas, avenidas ou ruas. Porque é incompe-
tente e torna-se prepotente!.Isto, porque há dias na zona da 24 de 
Julho perto do Parlamento, por estar interdita a circulação, o  que 
fiz foi encostar à direita para quem vai para a pastelaria Versalhes, 
esperando que o tráfego vindo do sentido contrário fluísse.Aí o jo-
vem condutor que também esta na foto toca a apertar-me, não cedi, 
porque aprendi que as estradas são para todos.... e os nossos veículos 
riscaram-se.

Aí!Apareceu espavorido este agente, que  imediatamente começou 
a tirar fotos e de seguida, ele, o condutor e a passageira do outro 
veículo, começaram a tirar o carro da posição comprometedora em 
que estava! Ordenou que eu tirasse imediatamente a minha viatura, 
que até nem estava a estorvar, porque todo o mundo estava a passar 
pêla nossa esquerda!

Ao que me neguei! É um direito que nos assiste, quando a ordem é 
mal dada!!!

A sorte , foi que apareceu um outro agente superior ao primeiro, que 
nos safou daquela embrulhada, começando por analisar os factos, 
considerar o outro condutor como o culpado e.... fomo-nos embora; 
enquanto o primeiro agente, o da foto nos tinha dito, que não era 
Juíz, para saber quem era o culpado!...

O Gabinete Central de 

Combate à Corrupção, 

realizou, nesta quarta- 

feira, na Procuradoria 

Geral da República, a cerimó-

nia alusiva à passagem do dia 

internacional de luta contra a 

corrupção sob tema: Unidos 

contra à corrupção, recuperan-

do a integridade.

O evento teve a particularida-
de de contar com a presença do 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, sendo que foi apresenta-
do um tema e vídeo sobre a cor-
rupção no sector do desporto.
Durante muito tempo, o tema 
sobre a corrupção no desporto 
foi quase que tabu, até que, em 
2010, Arnaldo Salvado, na altu-
ra treinador de Maxaquene, en-
tornou o caldo. 
Vamos aos factos:  Salvado de-
nunciou  um alegado caso 
de corrupção, envolvendo  as 
arbitragens que ajuizavam os 
jogos da extinta Liga Muçulma-
na, tendo à cabeça, o antigo pre-
sidente da Comissão Nacional 
de Árbitros de Futebol, Vinildo 
Mussane.
O técnico acusava os dirigentes 

da extinta Liga Muçulmana de 

subornarem árbitros e jogadores 

e o presidente da Comissão Na-

cional de Árbitros de Futebol, 

Venildo Mussane, de ser coni-

vente com a alegada corrupção 

no futebol moçambicano. 

Mas isso foi prontamente des-

mentido, tanto pela Liga como 

por Venildo Mussane. Aliás, este 

negou que tenha havido nego-

ciação de jogos e falcatruas no 

futebol moçambicano, ao mesmo 

tempo que demonstrou abertura 

para colaborar com o Gabinete 

de Combate à Corrupção. 

Em 2017, foi largamente bada-

lado um caso bizarro no cam-

peonato da divisão de honra pela 

zona norte do país, onde ficou 

claro que houve negociatas para 

a venda e compra de resultados.

GCCC debateu corrupção no desporto

Quem põe guizo no gato?
Por Paulo Mubalo

Menos suspeições é o que se exige no desporto

A “bolada” levou à prisão o trio 

de arbitragem que dirigiu o jogo 

entre a Liga Desportiva de Mo-

napo e o Sporting de Nampula, 

e o delegado da primeira equipa 

. O quarto árbitro não entrou na 

“bolada” porque atrasou chegar 

ao hotel. 

É uma história arrepiante que se 

resume no desembolso de 50 mil 

meticais para garantir a vitória 

da Liga Desportiva de Pemba, 

adversário do Sporting de Nam-

pula, só que o Sporting de Nam-

pula não se fez de rogado e até 

à interrupção do jogo, por mani-

festa invasão ao recinto de jogos, 

já vencia por um a zero. 

Feita a análise dos factos, a 

FMF decidiu que o Benfica de 

Monapo era a equipa que devia 

ascender ao Moçambola, depois 

de na derradeira jornada terem 

acontecido resultados estranhos, 

como a vitória do Ferroviário de 

Pemba sobre a Liga Desportiva 

de Monapo por 11-0 e a derro-

ta por 0-11 da Liga Desportiva 

de Pemba sobre o Ferroviário de 

Lichinga. 

Outrossim, decidiu desclassifi-

car as quatro equipas envolvi-

das nas escandalosas goleadas 

registadas na poule zonal norte, 

nomeadamente, Ferroviário de 

Pemba, Ferroviário de Lichin-

ga, Liga Desportiva de Pemba 

e Liga Desportiva de Monapo.  

Num passado recente, as elei-

ções em algumas federações, 

como na Federação Moçambi-

cana de Basquetebol, foram rea-

lizadas num clima de suspeição 

e desconfiança e os resultados 

largamente contestados, sob 

a alegação de não terem sido 

transparentes e no mínimo 

terem envolvido a compra de 

consciências.

...e a montanha que pariu 
rato
Enquanto isto, é caso para di-

zer que a montanha pariu rato, 

pois,  com a criação da Plenária 

da Justiça Desportiva, em 2012, 

pensava-se que estariam criadas 

as condições para o combate 

cerrado à corrupção no despor-

to, mas não tardou para que essa 

instituição mostrasse não acres-

centar nenhum valor ao despor-

to, isto porque foi sempre um 

organismo amorfo e cuja exis-

tência e funcionalidade apenas 

se resumiam no papel.

 Claramente foi uma instituição 

para acomodar algumas pessoas, 

porque não se reconhece algum 

trabalho digno de realce que esse 

organismo tenha realizado, ex-

cepto o recurso de impugnação 

submetido, em 2014, por Deo-

linda Mabote, nas eleições para 

a presidência da Federação Mo-

çambicana de Natação, ganhas 

por Fernando Miguel.

A Plenária argumentou que a 

lista derrotada ignorou outros 

órgãos deliberativos ao nível da 

própria federação, como é o caso 

do conselho jurisdicional, antes 

de recorrer à Plenária da Justiça 

Desportiva.

Triste sina a nossa!

O 
Estrela Vermelha de 

Maputo celebrou, 

no último fim de 

semana, 41 anos  de 

existência, motivo que serviu 

para juntar sócios, dirigentes 

e adeptos daquela colectivi-

dade, para, de forma franca, 

falaram dos principais desa-

Estrela Vermelha: 41 anos de desafios
fios do clube.
Entre os principais desafios, 
segundo Luís Manhique, está 
a construção do campo em 
Marracuene, província de Ma-
puto, onde embora os traba-
lhos estejam a decorrer, já vão 
atrasados, pois, falta a coloca-
ção da relva.
Sabe-se que o Estrela é dos 

clubes ecléticos do país, 

movimentando várias mo-

dalidades, entre elas, futebol 

de onze, hóquei em patins, 

atletismo, boxe, karaté e ca-

madas de formação, o que 

não deixa de constituir um 

“ pesado fardo” para o clube.
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Percepção dos actores locais sobre o nível de cumprimento das medidas 
de prevenção contra a Covid-19: caso do distrito de Marracuene

Introdução
Face ao crescimento de casos de contaminação, vários países do 
mundo, incluindo Moçambique tomaram medidas excepcionais com 
o propósito de prevenir e controlar a propagação da pandemia da 
Covid-19. Dentre outras, as medidas incluem: i) encerramento das 
escolas e universidades, ii) suspensão de vistos de entrada no país, 
iii) quarentena obrigatória para os cidadãos provenientes de países 
que registam muitos casos de contaminação, iv) proibição de rea-
lização de eventos públicos e privados, v) reforço das medidas de 
vigilância e rastreio de cidadãos nacionais e estrangeiros que en-
trem no país através das fronteiras terrestres e pela via aérea, vi) 
redução da lotação nos estabelecimentos de restauração de forma a 
aumentar o espaçamento entre as pessoas, vii) obrigatoriedade do 
uso de máscara de protecção do nariz e boca em todos os transpor-
tes públicos e privados e aglomerados de pessoas.

Visando contribuir para o reforço das medidas de prevenção e miti-
gação da pandemia da Covid-19, em Novembro do ano em curso, a 
Sociedade Aberta em parceria com a Plataforma da Sociedade Civil 
de Marracuene realizou a monitoria do cumprimento das medidas 
de prevenção contra a Covid-19 no distrito. O processo realizado 
teve como fundamento duas principais constatações, nomeada-
mente, embora haja vontade e abertura do Governo distrital para 
promover a prevenção contra a Covid-19, a escassez de recursos 

mais parcerias para obter materiais para aumentar a cobertura de 
bairros; iii) monitoria do uso dos materiais de protecção distribuídos 
ao nível dos bairros. 

Relativamente à monitoria, embora o Governo não disponha de lo-

que a entrega dos materiais e a divulgação das mensagens não é 

monitoria para aferir até que ponto os materiais distribuídos estão 
a ser devidamente usados pelas comunidades e se as mensagens 
difundidas estão a ter o efeito desejado, conforme exposto no do-
cumento de lições aprendidas da intervenção do Governo local na 
prevenção da Covid-19, elaborado pela Sociedade Aberta. 

Neste contexto, a Sociedade Aberta realizou a monitoria com o ob-
jectivo de captar a percepção dos Cidadãos, Líderes Comunitários, 
Chefes das Localidades e Plataforma Distrital em relação ao cum-
primento das medidas de prevenção e mitigação da pandemia da 
Covid-19 no Distrito. 

A informação foi captada através de entrevistas aos informantes 
- chave, que foram os Chefes das Localidades (4); Líderes Comuni-
tários (8); Plataformas Distritais (4). Também foram administrados 
inquéritos a 190 pessoas das comunidades das Localidades de Mar-
racuene Sede, Macaneta, Ngalunde, e Michafutene, seleccionadas 
com base na sua proximidade uma da outra.

Principais resultados captados 
Os aspectos cobertos pela monitoria incidiram sobre os seguintes 
objectivos: conhecimento dos cidadãos sobre a Covid-19; nível do 
uso dos materiais de prevenção contra a Covid-19 pelos cidadãos; 
disseminação de informação sobre a Covid-19 e sua utilidade. 

Nível de conhecimento da Covid-19
Relativamente ao conhecimento da pandemia da Covid-19, os 190 

-
vid-19 e que, no caso de suspeita o cidadão deve se dirigir a uma 
Unidade Sanitária próxima da sua residência. 

de respirar, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, tosse, náu-
seas e vómitos com 29% foram seleccionados como sendo todos os 
sintomas da pandemia, seguida de febre, dor de cabeça e tosse com 

12%; febre e dor garganta tosse com 11%; febre e tosse com 

conhecia os sintomas da Covid-19. 

Nível do uso dos materiais de prevenção contra a Co-
vid-19
O Governo estabeleceu medidas gerais que permitem o regres-
so gradual à normalidade, através de um novo normal que in-
cluem dentre outras, o uso de máscaras e/ou viseiras, lavagem 
frequente das mãos com água e sabão ou cinza, distanciamen-
to interpessoal no mínimo de 1.5m, etiqueta da tosse, e não 
partilha de utensílios de uso pessoal.
 
Os resultados da monitoria mostram que do total dos inquiri-
dos 34% disse que se pode prevenir da Covid-19 através da 
lavagem das mãos, distanciamento físico e uso da mascara, 
21% aponta para a lavagem frequentemente das mãos, distan-
ciamento, uso da máscara, não partilhe de objectos pessoais, 

social, evitar tocar nos olhos, nariz e boca e etiqueta da tosse, 
13% disse que são o distanciamento, não partilha de objectos 

das mãos e o uso da máscara, 3% disse que para prevenir a 
pandemia também se pode usar o álcool gel e apenas 3% não 
respondeu a questão. 

medidas adoptadas para a prevenção da Covid-19.

Ainda sobre o uso dos materiais de prevenção contra a Covid-19 
pelos cidadãos, das alternativas avançadas para a lavagem das 
mãos, dos 190 inquiridos 48% alega que os cidadãos podem 
lavar as mãos com água, sabão ou cinza, 38% disse água e 
sabão, 12% com álcool gel e 2% não respondeu à questão 
colocada. 

Frequência da lavagem das mãos 
Em relação à frequência da lavagem das mãos, a maior parte 

dos cidadãos varia, pois alguns lavam as mãos de 30 em 30 

sempre que possível, 24% após tocar um determinado objecto, 
1% não lava as mãos com frequência e apenas 2% não respon-
deu. 

por parte dos cidadãos.
Frequência da lavagem das mãos  



PUBLICIDADE 23Savana 11-12-2020 PUBLICIDADE

Tempo de uso da máscara 
Os resultados mostram que o tempo do uso e a frequência da lav-
agem da máscara por parte dos cidadãos também varia. Quanto 
ao tempo de uso da máscara, 34% disse que varia de 1 a 12 ho-

-
enas quando sai de casa e 1% não respondeu. Ainda sobre o uso 
da máscara foi evidenciado que os cidadãos usam a máscara para 
entrar nos transportes públicos, estabelecimentos e instituições 

-
agem da máscara é feita diariamente após o trabalho, 5% disse 
que varia de 2 a 3 vezes por dia e/ou a máscara é lavada de vez 

Privacidade e/ou partilha da máscara 
No que se refere à privacidade ou partilha da máscara entre os 
cidadãos, 95% dos inquiridos disse que há privacidade no uso da 
máscara, 3% partilha a máscara e apenas 2% não respondeu. 
Para os inquiridos que alegaram privacidade, a máscara serve de 
protecção na libertação de saliva e no caso de o cidadão estiver 
infectado pode contaminar a outra pessoa na partilha da más-

ser acompanhada da higienização das mãos, evitar aglomerações, 
estar em ambientes arejados e não compartilhar objetos de uso 
pessoal.

da Covid-19
De um total de 190 pessoas inquiridas no Distrito de Marracuene, 

medidas enunciadas pelo Governo para a prevenção e mitigação 
da Covid-19, 29% aponta o distanciamento social de 1.5m nos 
funerais, mercados e nos transportes de passageiros, principal-
mente nos TPM e My Loves porque não oferecem condições devido 
a lotação, 27% disse que por falta de condições para aquisição de 
sabão e máscara os cidadãos não lavam as mãos frequentemente, 

questão colocada.

O cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 é 
feito de forma parcial. O uso da máscara e a lavagem das mãos é 
feito de forma obrigatória para aceder aos transportes e estabel-
ecimentos e/ou instituições públicas. A máscara não é usada com 
regularidade e de forma correcta e usa-se a mesma máscara por 
muito tempo sem lavar, não se respeita o distanciamento social e 

Por outro lado, foi evidenciado que o incumprimento das medidas 
anunciadas pelo Governo também está relacionado com a falta 
de transporte, devido a redução do número de passageiros. Esta 

não obedeçam o distanciamento social de 1.5 metros. Além disso, 
não há observância do distanciamento social nos convívios famil-
iares e nas barracas, e que os cidadãos vendem nos mercados e 
ruas sem o uso da máscara estando expostos a contaminação da 
Covid-19.

Em relação às acções adoptadas para assegurar o sucesso no 
cumprimento das medidas de prevenção, o Governo tem realiza-
do dentre outras, as seguintes acções: i) distribuição de material 
de prevenção (máscaras e sabão) ao nível dos bairros do distrito, 
ii) visitas aos estabelecimentos para garantir o cumprimento das 
medidas, iii) disseminação de informação sobre a pandemia, iv) 
sensibilizações e palestras sobre a Covid-19 em locais públicos, 
v) obrigatoriedade do uso da máscara nas paragens e locais de 
aglomerações. 

de prevenção: i) sensibilização dos cidadãos para a prevenção e 
mitigação da pandemia da Covid-19, ii) aquisição de mais material 

Dificuldade para o cumprimento das medidas de prevenção da 
Covid-19 

de prevenção para abranger outros bairros/cidadãos, iii) super-
lotação nos transportes de passageiros (TPM) que não respei-
tam o distanciamento social de 1.5m, iv) falta de observância 
das medidas de prevenção da pandemia por parte das comuni-
dades durante o momento de tirar água dos poços onde várias 
pessoas pegam a mesma corda sem lavar as mãos, v) monitoria 
do cumprimento das medidas de prevenção ao nível do distrito, 

de prevenção nos transportes semi-colectivos, mercados e ce-
mitérios, vii) obrigatoriedade do uso das máscaras, viii) apoio 
às famílias carenciadas em alimentação/subsidio.

Disseminação de informação sobre a Covid-19 e sua uti-
lidade
No que diz respeito a divulgação de informação sobre a Cov-

disse que não sabe e apenas 2% não respondeu a questão colo-
cada. A informação disseminada inclui as formas de prevenção 
e propagação da pandemia, as etapas da lavagem das mãos, os 
locais onde se dirigir no caso de estar doente com suspeita de 
sintomas da Covid-19. 
Em relação à utilidade da informação difundida, 84% dos in-

prevenção da doença, 12% disse que não sabia por não abran-

3% não respondeu.

O Governo faz a disseminação das medidas de prevenção da 
Covid-19 através: i) reuniões comunitárias nos bairros das lo-
calidades, palestras em locais públicos ou em locais de aglomer-

porta com o apoio dos Líderes Comunitários, Chefes dos Quar-
teirões e do Serviço Distrital de Saúde. 

Conclusões 
Através das percepções colhidas no Distrito de Marracuene 
pode-se concluir que as medidas de prevenção e mitigação da 
pandemia da Covid-19 adoptadas pelo Governo estão a ser 
cumpridas parcialmente pelos cidadãos, o que contribui para a 
sua exposição ao vírus. 
A tendência dos resultados de Marracuene é semelhante a situ-
ação do país como um todo, onde é visível o desrespeito por 
parte dos cidadãos, no que diz respeito ao uso da máscara, 
distanciamento social nos mercados, barracas, eventos públi-
cos, paragens e a promoção da lavagem das mãos de forma 
frequente. No geral, as razões para o incumprimento das me-
didas de prevenção e contenção da pandemia da Covid-19 são 
as mesmas, e estão relacionadas com a escassez de transporte 

-
tecção, aglomerações de pessoas no mesmo espaço. 

Principais recomendações 
Perante as situações expostas, recomenda-se o seguinte:
Governo 

-
portamento das pessoas, nos mercados e nos locais de grande 
aglomeração, tais como paragens de transporte.

-
scientização sobre a necessidade de cumprimento das medidas 
de prevenção, apostando em abordagens de mudança compor-
tamental e educação de pares e menos na intervenção da polí-
cia.

-
venção e aumentar a cobertura de bairros. 

Sociedade Civil
-

entes estratos da população, podendo usar técnicas inovadoras 
para o efeito, ajudando a direccionar a formulação de decisões 
urgentes a tomar.

Financiamento:                                           

Apoio:
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

Até que em fim o Sol nasce mais cedo. Está no ar o perfume dos amores 

da rua 11 deste Dezembro da era pandémica. Já falta pouco para chegar a 

bofesta das famílias. «Não há mola» - ouve-se ao virar de cada esquina. E 

como dizem os campeões do optimismo «a gente vai festejar, apesar dos 

pesos, compadre!». E para os adeptos da nossa galeria não há click sem a 

poesia da luz e sombra:

I

- Só vos digo uma coisa, colegas!

- Pois, tenha bondade, Ilustre. 

- Reparem que não costumo falhar nos meus palpites.

- Pois claro, senhora presidente!

- Faxavor evitarem aquelas saladas excêntricas ao pequeno almoço, meus caros. A 

mim aquelas coisas não me apetecem para nada. Hoje vou provar algumas mangas de 

época…

- Certíssimo, ilustre! Exemplo não nos falta…

II

- Como foste repetir essa máscara, camarada?

-  Essas são confortáveis, caríssimo!

- Não fica bem, Adriano. Logo essas máscaras de dez meticais...

- A prevenção fica bem a todos, Agostinho.

- Eu sei. Mas afinal a rúbrica do orçamento rectificativo não previa despesas razoáveis?

- Pois sim. 

- A carteira está contigo, meu irmão. Veja lá como fazes as coisas…

- Pois, pois, a pasta é comigo, mas o dinheiro não é meu.

III

Entretanto, só depois de levantar poeira é que reparámos no autocarro que passou por 

nós, algures em Nampula. Não escutamos vozes nenhumas. Talvez os passageiros ainda 

não tivessem bebido água… E depois do VENTO SOPRA DO NORTE do decano 

José Cardoso fica um desafio aos novos cineastas moçambicanos. Há sugestões para 

novas produções cinematográficas e literárias. E do Norte chegam até nós outros ven-

tos: a fome, a angústia, o desespero não são nossos companheiros. Da mesma maneira 

que a chuva cai, cruzámo-nos com eles, mas não são nossos amigos. Convenhamos!

IV

- Rua 11 dele é aonde?

- Desculpem-me lá muito senhoras, não sou daqui.

- Mas és donde, wá?

- Angoche.

- Não nos complica você. Sabes quem somos nós?

- Por favor, digam-me minhas senhoras, por favor…

- Afua, Rabeca, Karina e Fátima!

V

- Afinal o nome da rua 11 escreveram no Poste?

- Viste aonde, Rahema?

- Wá, como não ver assim que chegamos, comadre!

- Vai ser mais que uma trovoada, amigas.

- Xêê. Esses amores da rua 11 vão saber o que é uma muthiana de verdade.

Amores da Rua 11
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ND exige mais acções 
nos direitos humanos 
A 

Nova Democracia (ND), 
um dos jovens partidos com 
uma forte intervenção na es-
fera política moçambicana, 

exige o cumprimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da 

qual Moçambique é signatária, con-

siderando que as recorrentes viola-

ções constituem uma ameaça à paz. 

Esta exigência está inserida nas ce-

Direitos Humanos, que se assinalou 

nesta quinta-feira.

alheia as comemorações globais e 

oficiais, manifesta o seu total reco-

nhecimento e apoio, bem como ex-

-

sal dos Direitos Humanos, da qual 

Moçambique é signatária”, sublinha 

-

10 de Dezembro de 1948, como um 

ideal que delineia os Direitos Huma-

em defesa de sua integridade. 

Desempenho das FDS

Moçambique se fala de paz, mas con-

dos Direitos Humanos e da liberdade 

paz e ao bem-estar de uma sociedade, 

“Tristemente, em Moçambique te-

mos um cenário de défice estron-

parte das autoridades, num contexto 

de ausência de sinais de interesse na 

-

ça, prejudicando a grande maioria da 

regime do dia”, sublinha a carta, lem-

direitos humanos na zona centro do 

-

produziu cerca de 500 mil deslocados, 

um número que há muito fez soar os 

alarmes das agências humanitárias.    

-

reitos Humanos por parte das auto-

ridades, é um compromisso que todos 

-

aderiu e prometeu cumprir”. 

de Defesa e Segurança, fazendo notar 

que elas mostram dificuldades em re-

cuperar aldeias ou posições ocupadas, 

da Praia, que há meses segue nas 

“Enquanto clamamos por um esfor-

construir alianças regionais e globais 

com base na partilha de uma estra-

-

te ao terrorismo, dos actores globais 

esperamos mais coragem, empatia e 

-

res de mortes e mais 435 mil desloca-

-

-

-

de justiça, reinando a impunidade”. 

Raptos 

abuso de poder, a cultura de raptos 

Moçambique um Estado demissio-

Humanos por tendência”. 

“Moçambique caracteriza-se como 

-

-

lência institucionalizada, das prisões 

grupos mafiosos delapidam o estado 

e constroem instituições que funcio-

nam como inimigas da sanidade e da 

eleições gerais de 2019, ganhas pela 

eleitoral altamente contestado por 

-

que por cá ainda se morre muito pouco.

por Maputo, quando toda a solidariedade é pouca para a bar-

-

-

-

-

-

-

independente. Para desgosto dos reaccionários que, em pleno 

-

sheik de má

-
-

-
gado para ajudarem no combate ao jihadismo. Resta saber qual 
será o posicionamento do comandante Bernardino que tanto se 

-

-

-

curso da subida de preços dos produtos básicos, essenciais para 

-

Em voz baixa
Há uma série de amuados pelas bandas dos media públicos, ago-
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O artista plástico Pedro 

Mourana, em parceria 

com a empresa Tmcel-

-Moçambique Telecom, 

encontra-se a pintar um total 

de quatro quadros, que deverão 

ser oferecidos, posteriormente, 

a instituições ainda por identifi-

car, depois de o primeiro ter sido 

doado ao Ministério da Saúde 

(MISAU), uma das principais 

entidades que lidera o combate a 

pandemia da Covid-19.

Os quadros estão no âmbito de 

pintura de obras de arte com a 

temática associada ao novo Coro-

navírus. Trata-se de uma iniciativa 

que visa transformar em arte a fase 

que a humanidade está a atravessar 

devido à Covid-19, caracterizada 

por restrições, distanciamento físi-

co, isolamento social, entre outras 

medidas.

As obras, segundo Mourana, servi-

rão para sensibilizar as pessoas no 

sentido de continuarem a observar 

as medidas recomendadas pelas 

Mourana pinta Covid-19
entidades sanitárias, bem como 

a pautarem por comportamentos 

socialmente responsáveis, de modo 

a travar a propagação da doença e 

a mitigar os seus efeitos.

Através dos quadros, Mourana 

pretende, também, imortalizar este 

momento, apesar de representar 

uma das piores fases da humanida-

de. “São momentos que não devem 

ser esquecidos. Daqui a 100 anos, 

por exemplo, vão saber que, em 

2020, o mundo foi assolado por 

esta doença”.

O artista plástico referiu-se igual-

mente à parceria com a operadora 

móvel, que, na sua opinião, cons-

titui uma oportunidade para o 

artista continuar a dar azo à sua 

criatividade. 

“É um estímulo à arte e ao artista. 

O momento é difícil, mas a arte 

não deve parar, e o papel do artista 

é de produzir. Sem parcerias des-

te género, o artista não tem como 

criar, principalmente nas actuais 

condições”.

M ia Couto venceu 

o prestigiado pré-

mio de literatu-

ra Jan Michalski 

para o qual estavam nomea-

dos grandes nomes da litera-

tura mundial. O escritor mo-

çambicano obteve o prémio 

com a Trilogia “As areias do 

imperador”, na sua tradução 

para a língua francesa e pu-

blicado pela editora francesa 

Editions Metaillé e na sua 

tradução para o inglês publi-

cada nos Estados Unidos e 

em Inglaterra. A mesma obra 

foi publicada em português 

em Moçambique, Portugal e 

no Brasil. 

Para o mesmo prémio que 

consagra os géneros da li-

teratura, ensaio e poesia es-

tavam nomeados autores 

mundialmente consagrados 

provenientes da França, Bél-

gica, Rússia, Ucrânia, Ingla-

terra, Estados Unidos, Po-

lónia, Noruega, Vietnam e 

Portugal. Couto era o único 

autor africano. O outro candi-

dato de língua portuguesa que 

figurava na lista de candidatos 

era o conhecido neurocientis-

ta António Damásio.

Mia Couto vence prémio Michalski

O prémio Jan Michaslki foi ins-

tituído em 2010 e, em onze edi-

ções, esta é a primeira vez que um 

escritor africano foi premiado. 

Há dois anos a escritora vencedo-

ra foi Olga Tokarczuk que, meses 

depois, veio a ganhar o Prémio 

Nobel de Literatura. 

Explicando a razão da escolha o 

júri referiu “a qualidade excep-

cional da escrita de Mia Couto, o 

modo como subtilmente mistura 

oralidade, e narrativa, car-

tas, fábulas, lendas, sonhos e 

crenças que, no conjunto, nos 

transportam para a realidade 

histórica de Moçambique co-

lonial nos finais do século 19. 

Sem nenhum traço de mani-

queísmo, o autor desenha com 

mestria o retrato de sedutores 

personagens que enfrentam a 

desumanidade da Guerra.”

Para o júri “o romance de Mia 

Couto é, ao mesmo tempo, 

uma saga histórica e uma nar-

rativa encantadora, um pode-

roso retrato de uma fascinante 

mulher, uma história de amor 

e humanidade. Com um idio-

ma inventivo que é renovado 

pela terra africana e inspirado 

na sua singular poesia, o autor 

moçambicano questiona cren-

ças, cria pontes entre mundos 

e apaga fronteiras numa me-

ditação universal sobre a alte-

ridade.”

O anúncio do prémio Michal-

ski foi realizado na manhã de 

quarta-feira em Paris, numa 

cerimónia em que foram lidos 

extractos do livro e o autor di-

rigiu uma mensagem de agra-

decimento transmitida por via 

da internet.
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O 
Presidente do Con-

selho Municipal 

de Maputo, Eneas 

Comiche, proce-

deu na manhã desta quinta-

-feira, no Átrio do edifício 

sede, ao lançamento do 

Plano Municipal de Con-

tingência da época chuvosa 

e ciclónica 2020/21, com 

objectivo de definir meca-

nismos e medidas a serem 

adoptadas para reduzir os 

O 
Ministério do Género, 

Criança e Acção Social 

(MGCAS) está a identi-

ficar e a registar novos be-

neficiários no âmbito do Plano de 

Acção e resposta a Covid-19, em 

todo o país, que serão assistidos 

através dos diferentes programas 

de assistência social executados 

pelo Instituto Nacional de Acção 

Social (INAS).

Esta indicação foi dada pela titular 

do pelouro Nyeleti Mondlane, na 

abertura da V Sessão do Conselho 

Coordenador do sector que dirige, 

que iniciou quarta-feira e termina 

hoje, no Município de Bilene, Pro-

víncia de Gaza.

Os novos beneficiários que entram 

no sistema juntam-se aos 614.570 

agregados familiares existentes nos 

programas de assistência social, 

atendidos pelo sector, até ao 3o tri-

mestre do ano em curso. 

“Assim iremos prestar a devida as-

sistência a cerca de 1.100.000 be-

neficiários para a mitigação dos im-

pactos da pandemia da Covid- 19”, 

disse Mondlane.  Explicou que a 

implementação dos programas de 

assistência social visa reforçar os ní-

veis de consumo e a resiliência dos 

agregados familiares que vivem em 

situação de pobreza e de vulnerabi-

lidade. 

Durante o Conselho Coordenador, 

a governante destacou o papel dos 

parceiros, organizações da Socieda-

de Civil e religiosas no contributo 

para a melhoria do bem-estar dos 

grupos-alvo mais vulneráveis da 

população.

Um jardim infantil e uma 

escola primária completa, 

com vista a dar assistência 

às comunidades locais em 

áreas especializadas, como cuida-

dos infantis, pré-escolares e ensi-

no básico, será aberto na Matola-

-Rio, distrito de Boane, província 

de Maputo, um empreendimento 

dinamizado pelo Centro Educa-

tivo Multidisciplinar (CEM) da 

FUNDE-Fundação Universitária 

para o Desenvolvimento da Edu-

cação.

O jardim infantil, denominado “A 

Semente”,  é um espaço concebido 

para promover a interdisciplinari-

CEM abre jardim infantil
dade no desenvolvimento infantil. 

Os proponentes desenharam “um 

programa pedagógico, inovador e 

criativo”, que marcará a diferen-

ça pelo facto de ser um espaço de 

aplicação de conhecimentos pro-

duzidos na Universidade Politécni-

ca para a educação infantil.

Por sua vez, a escola primária, deno-

minada Escola Primária Completa 

Lamuka, do CEM, visa assegurar 

uma formação básica de qualidade 

às crianças e adolescentes que lhes 

garanta a descoberta e o desenvol-

vimento dos seus interesses e apti-

dões, capacidade de raciocínio, me-

mória, espírito crítico e criatividade.

“A FUNDE precisa de manter 

com a comunidade uma relação de 

reciprocidade,  pois só assim será 

possível a difusão das conquistas e 

benefícios  que são produzidos nas 

universidades e o Centro Infantil A 
Semente terá esta função”, explicou 

Girlane da Silva, presidente da Co-

missão Instaladora (PCI) do CEM.

A proximidade de um centro in-

fantil e de uma escola primária 

com a vida universitária, conforme 

sustentou, vai agregar desafios im-

portantes à reflexão sobre as crian-

ças em Moçambique. Esta poderá 

ser a direcção para dar início a uma 

prática que alie o ensino, pesquisa e 

extensão, justificando assim a perti-

nência da existência de um centro 

infantil e de uma escola primária no 

âmbito universitário.

“Nós valorizamos e incentivamos 

as crianças a conhecerem e a pra-

ticarem o amor, a alegria, o respei-

to, a tolerância, a generosidade e a 

solidariedade para que saibam viver 

bem numa sociedade em constante 

mutação”, frisou.

Com capacidade para acolher 75 

crianças com idades compreen-

didas entre dois e cinco anos, as 

instalações do Jardim Infantil “A 

Semente” serão apresentadas, à se-

melhança das instalações da Escola 

Primária Completa Lamuka e da 

clínica comunitária de Atendimen-

to Psicológico e com um serviço de 

Apoio Jurídico, ao público no Dia 

Aberto, a ter lugar a doze de De-

zembro, no município da Matola.

O evento público será, igualmente, 

marcado pela realização de barga-

nha de livros, oficina de artes para 

crianças, doação de sangue, entre 

outras actividades.

A Universidade Politécni-

ca, a mais antiga insti-

tuição privada superior 

em Moçambique, rea-

lizou, recentemente, a segunda 

Conferência virtual “Celebrar a 

Universidade, Perspectivar o En-

sino Superior no século XXI”. O 

evento está inserido no quadro 

dos 25 anos desta instituição pri-

vada de ensino superior, acerca do 

tema “A Universidade que temos e 

a que desejamos: da autonomia à 

qualidade de ensino”.

É um ciclo de palestras, onde ora-

dores, académicos e convidados 

debatem diversos temas colocados 

para reflexão, em formato webinar, 

devido às medidas de prevenção da 

Covid-19. A segunda conferência 

teve como mediadora a vice-reitora 

da Universidade Politécnica, Rosâ-

nia da Silva.

O académico da Universidade Poli-

técnica, José Francisco Manjate, fez 

notar que a pandemia da Covid-19 

serviu como elemento catalisador 

para a internacionalização das uni-

versidades, através da massificação 

do uso das tecnologias.

“A pandemia da Covid-19 está a 

servir de ferramenta incumbente 

Politécnica celebra 25 anos

ao futuro e para o alcance da au-

tonomia e qualidade de ensino nas 

universidades, é preciso fundamen-

talmente fazer-se um investimento 

no capital humano, capital estru-

tural e capital cliente, que conse-

quentemente vai gerar um produto 

de qualidade. Tem que se investir 

ao nível de Recursos Humanos”, 

assinalou José Francisco Manjate.

Por outro lado, Gionara Tauchen, 

da Universidade Federal do Rio 

Grande–FURG, Brasil, referiu 

que o presente cenário, de busca 

de autonomia universitária, em 

tempos da pandemia da Covid-19, 

sinaliza um movimento catalisador 

de transformações, que significa o 

cumprimento das transformações 

anunciadas, há mais de cinco anos.

“A pandemia não tem apenas coi-

sas negativas. Nós já estamos co-

nectados nessa oportunidade que 

foi criada em virtude da própria 

pandemia. No meu ponto de vista, 

uma das principais transformações 

decorrentes desta enfermidade, foi 

a alteração aos tempos e espaços 

em que ocorrem e se estruturam 

os processos de educação superior. 

Todas as actividades deste nível de 

ensino foram afectadas pela doença 

e hoje percebemos que o futuro é 

instável e temos que lidar com essa 

incerteza”, referiu a oradora Gio-

nara Tauchen.

Intervindo igualmente na qua-

lidade de oradora, a vice-reitora 

da Universidade Joaquim Chis-

sano, Ana Nhampule, explicou 

que a pandemia da Covid-19, 

actualmente, representa a vitória 

da quarta revolução industrial e a 

consagração da era digital. Deba-

ter a “Universidade que desejamos” 

significa também reflectir sobre a 

nova era da aprendizagem.

“A pandemia da Covid-19, empur-

rou-nos ou acelerou processos que 

já estavam em curso, que se calhar 

não queríamos avançar para a quar-

ta revolução industrial. O mundo já 

está numa nova realidade. A digi-

talização é uma nova realidade. A 

educação deve-se transformar nes-

ta nova realidade. É neste contexto 

que, a partir da análise do postulado 

legal sobre a autonomia e garantia 

de qualidade, devemos reflectir 

sobre o exercício da autonomia 

universitária e a garantia da qua-

lidade, num ambiente de crescente 

escassez de recursos, de tendências 

nacionais, regionais, continentais 

e globais para a harmonização do 

ensino superior e dos desafios da 

digitalização impostos pela pan-

demia da Covid-19”, afirmou Ana 

Nhampule.

Para esta oradora é importante que 

no âmbito da autonomia universi-

tária se garanta a qualidade de vida 

dos seus utentes e daqueles que se 

beneficiam da pesquisa e da exten-

são, lembrando que a qualidade de 

vida dos cidadãos depende da edu-

cação.

Ana Nhampule fez referência a 

vários documentos de âmbito na-

cional e regional, que colocam de-

safios ao futuro das universidades 

moçambicanas, no que concerne a 

descritores de níveis de competên-

cias a nível da região, ao reconhe-

cimento de qualificações e graus 

académicos e ainda ao processo de 

acreditação entre universidades e 

outras questões para garantir a ex-

celência universitária.

Gionara Tauchen, da Universidade 
Federal do Rio Grande–FURG, Brasil

Francisco José Manjate, académico da 
Universidade Politécnica

Ana Nhampule, vice-reitora da Universi-
dade Joaquim Chissano

Eneas Comiche lança 
Plano de Contingência

riscos de desastres. 

Recorde-se que, entre os me-

ses de Outubro e Março, há 

maior probabilidade de ocor-

rência de chuvas normais com 

tendência a acima do normal, 

o que deixa a nu fragilidades 

nas zonas urbanas e peri-ur-

banas.  Esta situação levou a 

edilidade a desenhar um pla-

no para minimizar o impacto 

dos danos causados pelas ca-

lamidades naturais.
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DISCURSO DO EXMO SENHOR AGOSTINHO VUMA, POR OCASIÃO

DA CAMPANHA DA SUA RECANDIDATURA
À PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 

ECONÓMICAS DE MOÇAMBIOUE (CTA),

MATOLA- MOÇAMBIOUE, AOS 07 DE DEZEMBRO DE 2020

AGOSTINHO ZACARIAS VUMA
CANDIDATO À CONTINUIDADE
PARA A PRESIDÊNCIA DA CTA

Discurso do Excelentissimo Senhor
Eng. Agostinho Vuma, 
Presidente da CTA 

CAMPANHA PARA 
ELEIÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CTA 

Matola, Dezembro de 2020

Caros amigos e amigas,

-

-

-

-
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-

-

-

Caras e caros,

O que é necessário para que isto aconteça?

Caras e caros,
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-

-

-

Distintos companheiros,

Minhas caras e meus caros,

-
-

Minhas senhoras e meus senhores,
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ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS
REFERENTE AO QUADRIÉNIO 2020 A 2024

                                        MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Composição       Membro Candidato  Representante no Exercício do Cargo

Presidente       Associação Comercial da Beira (ACB)             Jorge Fernandes

Vice-Presidente     Associação dos Taxeiros da Cidade de Maputo

      (ATAXCIMA)               Luís Mondlane

      (AMOPAO)                Victor Miguel

SUPLENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

ASSOMIZA                                                             Carlos António Joaquim

                                        CONSELHO DIRETIVO

Presidente    Federação Moçambicana de Empreiteiros (FME)               Agostinho Zacarias Vuma

Vice-Presidente    Federação Moçambicana de Comércio e Serviços

    (FEMOCOS)                                           Prakash Prehlad

Vice-Presidente    Associacão Comercial de Moçambique (ACM)                   Maria de Assunção Abdula

Vice-Presidente    Associacão dos Transportadores Rodoviários de Carga de Maputo

    (ASTROCAMA)                                          Zuneid Calomias

Vice-Presidente    Federação Moçambicana de Turismo

    (FEMOTUR)                                                             Vasco Manhiça

                                        CONSELHO FISCAL

Presidente     Associação Comercial e Industrial da Matola 

     (ACIM)                                                            Faruk Osman

Vice-Presidente     Associação de Hotelaria e Turismo de Cabo Delgado

     (CDTUR)                                                                       Hermenegildo Idelfonso

Vogal     Associação das Pequenas e Médias Empresas

     (APME)                                               Inocêncio Paulino

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

Associação da Indústria Hoteleira,

Turismo e Similares do Niassa (AIHTUN)                                       Alberto José Pires Soares

SUPLENTES DO CONSELHO DIRETIVO

FENAGRI                                                                   Teodósio Manjate

AICAJU                                                                      Mahomed Yunuss A. Gafar

-

-

-

-
-
-

-

Vote em AGOSTINHO VUMA 
para Presidente da CTA!
Vote na Lista A!
PELA MELHORIA DO AM-
BIENTE DE NEGÓCIOS, SO-
MOS UM!

Muito obrigado!
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Bienal Internacional 
de Maputo – Habi-
tantes do Desenho 
é a proposta deste 

final de ano e do início do 
próximo ano da Galeria do 
Camões - Centro Cultural 
Português em Maputo. A 
Exposição, que pode ser vis-
ta a partir desta sexta-feira, 
reúne 13 artistas plásticos 
de Moçambique, Portugal 
e Brasil. 
Esta Bienal surge na se-

quência de dois encontros 

do colectivo Habitantes do 

Desenho, em 2013 e 2016. 

Mas a mostra agora patente 

não é mais do mesmo, alarga 

o leque dos artistas dos dois 

anteriores encontros, abrin-

do as portas ao contexto 

internacional e apresentado 

uma selecção de cerca de 50 

obras inéditas de desenho da 

autoria de: Carmen, Engrá-

cia Cardoso (PT), Famós, 

Ídasse, Luciana Hess (BR), 

Habitantes do 
Desenho no Camões

Luís Cardoso, Luís San-

tos, Mendonça, Mudau-

lane, Neto, Samuel Djive, 

Silva Dunduro e Walter 

Zand.

O objectivo desta reunião 

de talento e criatividade, 

lê-se no Comunicado que 

chegou a nossa redacção, 

é homenagear o desenho 

enquanto prática artísti-

ca de representação e co-

nhecimento do mundo, 

revelando-se como base 

de trabalho comum de 

qualquer um dos artistas 

seleccionados.

O projecto da exposição 

Bienal Internacional de 
Maputo – Habitantes do 
Desenho conta com o pa-

trocínio do BCI, com o 

apoio da Layout, da Mol-

darte e do Atelier Hoya e 

estará patente em Mapu-

to até 13 de Fevereiro de 

2021, de segunda a sábado, 

entre as 11h00 e as 17h00.

O 
Governo autorizou, 
nesta terça-feira, a 
contratação, por ajus-
te directo, da Ope-

ration Water Mozambique, 
Lda, para investir e operar 
os sistemas de abastecimento 
de água da Macia e Nuvun-
guene (Gaza), Marromeu, 
Machanga (Sofala), Gurúè, 
Morrumbala (Zambézia) e 
Chimbonila e Nipepe (Nias-
sa).
Registada em Dezembro de 
2019, com um capital social de 
100 mil meticais, a Operation 
Water Mozambique é detida 
por capitais sul-africanos. 90% 
controlados por Ryan Philips 

e os remanescentes 10% são 
da JR Business Development, 
Lda, representados, no acto 
da escritura pública, por Só-
nia Rute Matsinhe e Benedito 
Diogo Lopes Chembeze.
A empresa está vocacionada 
no desenvolvimento, constru-
ção, e operação de sistemas de 
água, bem como serviços de 
importação, exportação, co-
mercialização e venda, repara-
ção e manutenção de equipa-
mentos e bens utilizados nos 
sectores de água, engenharia, 
construção, transformação e 
industrial. 
A decisão governamental não 
trás detalhes sobre o nível de 

investimentos, mas assegura 
que concessão terá impacto, 
nomeadamente, no incremen-
to do número de beneficiários 
em água potável.
Segundo o Governo, a opera-
ção irá contribuir na elevação 

de taxa de cobertura com cerca 
de 380 mil pessoas adicionais, 
na melhoria do serviço de 
abastecimento de água às po-
pulações dos distritos abran-
gidos e potenciar a capacida-
de do Estado na intervenção 

em mais infra-estruturas de 
abastecimento de água e no 
alcance das metas do Progra-
ma Quinquenal do Governo 
(PQG) e dos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

EVENTOS
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