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Segundo  presidente dos polícias, por encomenda e longe de controlo 

Filipe Nyusi em debate com académicos

Os donos do dinheiro 
sabiam das dívidas ocultas

Há agentes 
treinados 

para 
matança

Nova Democracia realça

Juntos seremos 
uma nação poderosa

Há agentes 
treinados 

para 
matança



A província de Gaza voltou a ser o centro das atenções 
com o assassinato, em plena a comemoração das festivida-
des do município da cidade de Xai-Xai, do Director Executi-
vo do Fórum das organizações não-governamentais de Gaza 
(FONGA), Anastácio Matável. Quis Deus vender o Diabo, 
quando os assassinos, na tentativa de fuga, se envolveram em 
um acidente que provocou a morte dos dois algozes e um fe-
rido, identificados, posteriormente, como agentes da polícia. 

O presidente da 
A s s o c i a ç ã o 
M o ç a m b i c a -
na de Polícias, 
Nazário Mu-

anambane, classifica o assas-
sinato do director do FONGA 
como encomenda daqueles 
que não suportam vozes dis-
cordantes e repudia o acto. 

Muanambane diz que o 
envolvimento dos agentes da 
polícia nos assassinatos é o 
corolário daquilo que os cida-
dãos moçambicanos já sabiam, 
só não havia provas materiais 
e que quis Deus descortinar 
os assassinos que depois de 
lograrem suas acções, na ten-
tativa de fuga, envolveram-se 
em um acidente que provocou 
a morte de dois agentes e os 
três continuam a monte, gra-
ças as pessoas que na tentativa 

de socorrer descobriram que 
se tratavam de agentes da po-
lícia que há minutos haviam 
cometido um assassinato. 

“Moçambicanos já sabiam 
que há agentes da polícia que 
eram formados para persegui-
rem cidadãos em missões ile-
gais. O trabalho da polícia não 
é perseguir cidadãos, mas sim 
protege-lo. Que confiança o ci-
dadão honesto terá para com a 
polícia em caso deste ver a sua 
segurança e integridade ame-
açada?”, questionou Nazário 
Muanambane, acrescentando 
que a que haver responsabiliza-
ção, porque o cidadão não deve 
viver com medo de falar ou 
praticar seus direitos por medo 
de ser condenado a morte.

Reprimir grupos crimi-
nosos especiais é a tarefa do 
Grupo de Operações Especiais 

Presidente dos Polícias confessa  

Há agentes treinados e especializados 
para execuções por encomenda 

Nazário Muanambane
(GOE), segundo Muanamba-
ne. Mas nos últimos dias, disse, 
esta unidade de polícia notabi-
lizou-se no bloqueio dos cida-
dãos quando estes pretendiam 
manifestar, quer em reivindi-
cação das dívidas ocultas assim 

como aquando do julgamento 
do antigo ministro das finan-
ças Manuel Chang. “Por mui-
tas vezes, tanques blindados 
eram vistos em vários pontos 
de aglomeração da população, 
na cidade de Maputo, com 
fins por vezes desconhecidos”.

Nazário Muanambane en-
tende também que esta unida-
de da polícia desenha acções 
concretas para perseguição dos 
criminosos. Contudo, pelo fac-
to de este grupo ser especial, 
por vezes, acaba se envolvendo 
em actividades criminosas, por 
ficar fora do controlo dos seus 
superiores hierárquicos e acha-
rem que gozam de imunidade 
no exercício das suas funções. 

Se formos a recuar o tra-
balho feito nas visitas aos es-
tabelecimentos prisionais, dis-
se, muitos ex-agentes detidos 
pertencem as especialidades do 
Grupo de Operações Especiais 
e Unidade de Intervenção Rápi-
da. Daí que, entende, deve ha-
ver uma selecção rigorosa para 
estas especialidades sob o risco 
de estarmos a levar criminosos 
reformados às fileiras da polícia.

Suspensões e comissões voltam 
à Ribalta 

Entretanto, a PRM confirma 
o envolvimento dos agentes na 
execução do director executivo 

do FONGA e como medidas 
suspendeu, como sucedeu em 
Nampula, os comandantes das 
unidades de intervenção rápida 
e do grupo de operações espe-
ciais (GOE), naquela província.

 Trata-se de Alfredo Ma-
cuácua, comandante da subu-
nidade de intervenção rápida e 
Tudelo Guirugo das funções da 
companhia Grupo de Opera-
ções Especiais, ora suspendidos.

 Numa conferência bastante 
concorrida e sem direito a per-
guntas, o porta-voz do comando 
geral da PRM, Orlando Mudu-
mane, confirmou o assassinato 
de Anastácio Matável e diz que 
já foi nomeada uma comissão de 
inquérito que terá um prazo de 
quinze dias para apresentar um 
relatório pormenorizado sobre o 
facto, nos termos do número dois 
do artigo 105 do Regulamento dos 
Estatutos Gerais Funcionários e 
Agentes do Estado (RGFAE), 
aprovado pelo decreto núme-
ro 5/2018, de 26 de Fevereiro.

 A respectiva comissão é 
composta por Julio Bonicela, 
comandante do ramo de fron-
teiras; Duarte Augusto, Chefe 
do departamento da inspecção, 
na Direcção de Inspecção do 
Comando Geral da PRM e Mu-
bango Pita, chefe da secção de 
estudos no departamento jurí-
dico do comando geral da PRM. 

Acto macabro visa intimidar 
a Sociedade Civil

Entretanto, o assassinato 
de Anastácio Matável mere-
ceu condenação por parte de 
vários quadrantes sociais. O 
MISA Moçambique diz que 
o acto macabro visa simples-
mente intimidar a Sociedade 
Civil e impedi-la de realizar o 
seu trabalho de garantir que 
as eleições tenham lugar num 
ambiente de serenidade, li-
berdade e justiça, o que as 
tornaria íntegras e credíveis.

“A tentativa de intimi-
dar organizações da Socie-
dade Civil envolvida na ob-
servação das eleições só pode 
significar a existência de um 
plano para impedir que o pro-
cesso eleitoral se realize de 
acordo com os padrões de-

mocráticos e de liberdade”.
O MISA considera que “o 

assassinato de Matavel não só 
constitui um retrocesso para a 
nossa democracia, como tam-
bém constitui uma mancha ne-
gra para a imagem do país, tra-
tando-se de um ataque directo 
à liberdade de associação, de 
expressão, à Sociedade Civil e a 
toda sociedade moçambicana”. 

A Embaixada dos Estados 
Unidos em Moçambique, por 
sua vez, através de um comu-
nicado, disse expressar as mais 
profundas condolências à famí-
lia, amigos e colegas de Matá-
vel e “instamos as autoridades 
competentes a conduzir uma in-
vestigação imediata e completa 
para levar à justiça os responsá-

veis por esse crime hediondo”.
Para a representação di-

plomática americana em Ma-
puto, “a justiça e credibilida-
de dos resultados das eleições 
dependem da capacidade de 
todos os eleitores moçambi-
canos, candidatos e obser-
vadores de participar em to-
das as fases de um processo 
eleitoral seguro, sem restri-
ções e livre de hostilidades”.

A sete dias das eleições, 
a embaixada insta “que se-
jam feitos todos os esforços 
para evitar tensões e facilitar 
a plena participação eleitoral, 
a fim de promover a vibrante 
democracia que é uma base 
essencial para a paz e a pros-
peridade de Moçambique”.

Elton da Graça 
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Porta-voz Dmitry Peskov nega chagada de mercenários

Não há militares russos em Moçambique
Vários órgãos de comunicação anunciaram que aterrou, na pro-

víncia de Cabo Delgado, um contingente militar russo com a mis-
são de auxiliar às forças moçambicanas no combate aos insurgentes 
islâmicos, com ligações ao conhecido grupo extremista Al-Sha-
bab, que desgraça a populações naquela província moçambicana.

O jornal inglês 
Times escre-
veu há dias 
que chegou, a 
Moçambique, 

“um contingente de cerca de 
200 soldados, incluindo tro-
pas de elite, três helicópteros 
e tripulantes, no que reflec-
te o aumento da presença de 
Kremlin no continente”.

Há indicações de que en-
tre esses homens poderão estar 
mercenários do Wagner, um 
grupo militar privado russo, que 
esteve envolvido nos conflitos 
da Ucrânia e Síria. Os Wagner 
são associados ao empresário 
Yevgeny Prigozhin, também 
conhecido como “cozinheiro de 
Putin”.

Reporta-se que os russos 
irão treinar os moçambicanos e 
ajudar no combate ao grupo que 
faz ataques em Cabo Delgado, 
o que é parte de um acordo de 
cooperação assinado pelos pre-
sidentes russo e moçambicano, 
este ano, em Moscovo.

Entretanto, esta terça-feira, a 
Rússia, através do seu porta-voz 
do Kremlin, Dmitry Peskov, 
disse estar a acompanhar com 
atenção a situação em Moçam-
bique, mas não tem militares a 
operar no país.

Como informou o porta-voz 
do Kremlin, a Rússia está acom-
panhando com atenção a situa-
ção em África e, em particular, 
em Moçambique, as questões 
africanas estão entre os temas 
principais da agenda das autori-
dades russas.

“Sem dúvida, estamos muito 
atentos ao que está acontecendo 
em África em geral e em Mo-
çambique em particular. Você 
sabe que estão em andamen-
to preparativos para a cúpula 
Rússia-África, que ocorrerá 
em Sochi, por isso as questões 
africanas estão no topo de nossa 
agenda”, disse Peskov.

Respondendo às palavras de 
um jornalista de que, segundo a 
imprensa local, um soldado rus-
so teria morrido em Moçambi-

que na semana passada, Peskov 
sublinhou que actualmente não 
há soldados russos neste país.

“Quanto a Moçambique, 
não há soldados russos lá, como 
você disse”, afirmou o porta-
-voz.

Interesses na indústria 
extractiva

Vladimir Putin e Filipe 
Nyusi comprometeram-se, em 
Agosto, a reforçar a cooperação 
nas áreas de segurança e ener-
gia.

A Rússia tem interesses na 
exploração do gás em Cabo 
Delgado e foi, nos tempos da 
União Soviética, um dos princi-
pais aliados de Moçambique em 
questões militares.

Esta recente movimentação 
russa enquadra-se nas acções 
que este país tem realizado para 
recuperar a sua influência em 
África, por via de acordos mili-
tares com detalhes publicamen-
te desconhecidos e interesses na 
indústria extractiva. 

Risco de criação do próximo 
Boko Haram

Falando à Lusa, o cientista 
político e especialista em ques-
tões de segurança e violência 
extremista em África e nos Bal-
cãs, Alexander Noyes, defende 
que a intervenção militar mus-
culada em resposta aos ataques 
armados em Cabo Delgado, 
norte de Moçambique, arrisca 
fazer escalar a ameaça e criar o 

próximo Boko Haram.
“A actual abordagem de 

mão pesada do Governo é sus-
ceptível de levar a uma escalada 
da ameaça em vez de a neutrali-
zar”, considerou.

Por isso, defendeu o espe-
cialista, “é necessária uma nova 
abordagem e mais abrangente” 
do ponto de vista do Estado de 
direito e da governação.

“Os actores regionais e inter-
nacionais poderiam oferecer-se 
para formar e profissionalizar 
as forças de segurança moçam-
bicanas, instando o Governo a 
respeitar os direitos humanos, a 
seguir o devido processo, a per-
mitir o acesso dos jornalistas a 
Cabo Delgado e responsabilizar 
os membros das forças de se-
gurança por abusos passados”, 
disse.

Para o futuro, Alexander 
Noyes estima que, se a repres-
são continuar, “a ameaça vai 
crescer e disseminar-se pela re-
gião e pelo país”, mas sustenta 
que se o Governo parar com a 
repressão, atender as queixas 
das populações e optar por uma 
abordagem mais abrangente, 
poderá “atenuar a ameaça e ca-
minhar para uma paz sustentá-
vel”. (redacção)

Dívidas ocultas e a reviravolta de Jean Boustani

Julgamento em Nova Iorque inicia na 
próxima terça-feira

Para o processo que corre 
em Moçambique, o julgamento 
que começa nos Estados Uni-
dos da América (EUA), na ter-
ça-feira, 15 de Outubro (estava 
inicialmente previsto para 7 de 
Outubro, mas foi adiado), pode 
trazer mais provas. E nos EUA 
já há sinais de reviravolta: é 
que Jean Boustani, tido como 
um dos principais mentores do 
crime, contesta, entre outras 
coisas, a competência do tri-
bunal americano em julgá-lo. 

Neste processo que corre 
nos EUA são acusados os mo-
çambicanos Manuel Chang, 
ex-ministro das Finanças; 
Carlos do Rosário, um ex-alto 
quadro da secreta moçambi-
cana e Teófilo Nhangumele, 
que agia em nome do Gabinete 

do Presidente da República.
Teófilo Nhangume-

le em situação grave
O arranque do julgamento 

nos EUA vai ter um impac-
to muito grande, entende o 
especialista em direito inter-
nacional Andre Thomashau-
sen. “Claro que o que vier a 
ser julgado nos EUA, embora 
seja um pronunciamento de 
um tribunal norte-americano, 
sempre terá algum efeito, por-
que vai conter documentação 
e provas que vão servir como 
material de prova em Moçam-
bique, em Londres e outras 
jurisdições e na África do Sul, 
no caso do Manuel Chang.”

Mas o especialista em di-
reito internacional alerta que 
“no caso do senhor Teófi-

lo Nhangumele, a situação é 
bastante grave, porque parece 
que o tribunal já tomou uma 
decisão preliminar nos fins de 
Setembro para organizar um 
confisco dos seus bens, no 
montante daquilo que é acu-
sado de ter pago como subor-
nos, 8,5 milhões de dólares.”

O  p r i m e i r o  e m  t r i b u n a l 
norte-americano

Mas na estreia do julga-
mento não estarão ainda no 
banco dos réus os suspeitos 
moçambicanos. Jean Bousta-
ni, o negociador da Privinvest, 
tido como um dos principais 
mentores da arquitectura crimi-
nosa, e o primeiro detido pelas 
autoridades americanas, é quem 
deverá ser ouvido primeiro.

Thomashausen diz que 
“para o acusado Boustani é 
bastante sério, porque ele ten-
tou por vários meios adiar ou 
anular este processo, pediu para 
que a acusação não fosse autori-
zada, na base de que as provas 
teriam sido obtidas por meios 
que os advogados de Bousta-
ni consideram ilegais e ten-
tou desacreditar a acusação.” 

Inicialmente, aquando da 
sua detenção pelas autoridades 
norte-americanas, o negociador 
libanês ofereceu-se para uma 
delação premiada: solicitou a 
redução das medidas de coa-
ção em troca de cooperação.

A que se deveu a revira-
volta de Jean Boustani? “Pare-
ce que essa cooperação com a 
acusação acabou mal, porque 

agora está a defender-se com 
todos os possíveis argumen-
tos, está a contestar a compe-
tência do tribunal americano 
de o julgar e parece que está a 
negar que teria pago subornos 
e participado em corrupção na 
base de uma argumentação que 
considero fraca e falsa”, come-
ça por responder o especialista. 

Para Thomashausen, “pa-
rece que Boustani fez uma 
escolha, passar uns anos pre-
so nos EUA do que revelar 
os pormenores desta grande 
burla. E não colaborando na 
descoberta do que se passou, 
Boustani deve ter agido na 
base do medo do que poderia 
acontecer mesmo que preso 
se revelasse todos os porme-
nores desta conspiração.” dW
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O candidato do partido dos camaradas, Filipe Nyusi, reve-
lou a académicos da cidade capital, durante o último fim-de-
-semana, que o partido Frelimo não vai fugir de responsabili-
zar aos moçambicanos que contraíram as dívidas ocultas sem 
o aval do Estado. Segundo revelou Nyusi, o seu governo assu-
miu o poder num contexto difícil do país e que, embora tenha 
sido embaraçado a nível internacional pelas dívidas ilegais, ele 
e o país não desfaleceram. No entender de Nyusi, a questão das 
dívidas ocultas deve ser discutida em outros níveis, porque, a 
partir do momento que se começou a movimentar as massas 
de dinheiro, o sistema financeiro internacional “disparou”.

Filipe Nyusi esteve 
reunido com aca-
démicos da capital 
durante o último 
f i m - d e - s e m a n a , 

na cidade das acácias, para 
debater sobre a administra-
ção da Justiça moçambicana, 
num contexto que o sector 
é alvo de duras críticas por 
parte da sociedade no geral.

Aliás, a organização do 
evento terá “traído” a Nyusi, 
tudo porque a sala que aco-
lheu o evento, estava repleta de 
“académicos” camaradas.

Nyusi que ia “vender” seu 
manifesto eleitoral à academia, 
ao cumprimentar o auditório 
com um simples “bom-dia”, foi 
surpreendido com uma sauda-
ção tipicamente do partido dos 
camaradas “com Nyusi e a Fre-
limo, Moçambique avança”.

Filipe Nyusi tratou logo de 

esclarecer que “quando aceitei 
vir conversar com académicos 
da cidade de Maputo era para 
conversar com qualquer aca-
démico, não necessariamente 
com académicos do meu parti-
do, não sei se estão preparados 
para debater com um candidato 
de um partido e pode não ser do 
partido no poder, mas um can-
didato de um partido da socie-
dade moçambicana”, clarificou 
Nyusi. 

Durante a sua explanação, 
Filipe Nyusi anunciou que vai 
imprimir uma reforma no sec-
tor da administração da justiça 
moçambicana no próximo ciclo 
da sua governação, de modo, a 
combater ao “cancro” da cor-
rupção.

De acordo com o candidato 
da Frelimo, se em Moçambique 
há percepção de que há muita 
corrupção, é porque precisa-

mente agora está a se combater 
à corrupção, contrariamente ao 
passado. 

Para além da reforma do 
sector da justiça moçambica-
na, Filipe Nyusi sublinhou que 
“a nossa luta actual é de tentar 
perceber se o nosso sistema de 
justiça cria, bloqueia ou facilita 
a ocorrência da corrupção”.

Para Nyusi, se as medidas 
de combate à corrupção estive-
rem bem cerradas não haverá 
facilidade  para a corrupção. 
Por isso que “queremos comba-
ter à corrupção, a partir de onde 
as coisas funcionam”.

O segundo passo no comba-
te à corrupção, segundo Nyusi, 
passa pelo engajamento de 
todas as forças vivas da socie-
dade no mesmo combate, ten-
do enaltecido que “todos nós 
na comunidade, se quisermos 
fazer face à corrupção, temos 
de aprender sobre a corrupção 
e os seus efeitos corrosivos na 
sociedade, depois temos de 
compreender que ela pode ser 
vencida se cada um de nós esti-
vermos dispostos a fazer a sua 
parte, não ficando a murmurar, 
comentar ou a lamentar. Mas as 
pessoas tem uma atitude am-
bígua em relação a corrupção, 
manifestam uma atitude de in-
certeza, intolerância, indiferen-
ça e resignação”.

Por diante, Nyusi explicou 

a plateia que as vezes, a resig-
nação dos moçambicanos sobre 
o combate à corrupção tem que 
ver com a descredibilidade e 
desconfiança em relação ao sis-
tema da justiça. 

Nyusi reconheceu que exis-
te corrupção a todos níveis, 
desde os órgãos de Estado, ór-
gãos de soberania e na socieda-
de civil, seja na Polícia, nas As-
sociações, na religião (desvio 
de dízimos) e até nos partidos 
políticos (financiamento para 
campanha eleitoral).

“As actuais estatísticas so-
bre o combate à corrupção pa-
rece problemática, mas deve 
nos encorajar, porque é um 
programa deste ciclo, por esta 
razão que se fala muito de cor-
rupção, os números e indicado-
res estão a aparecer. Por isso, 
me sinto encorajado. Se não 
fizéssemos nenhum trabalho 
(de fundo) contra a corrupção 
não apareceriam os corruptos. 
Isso deu a percepção de que a 
corrupção está a crescer, está a 
subir, porque já estamos a ir ao 
encontro do corrupto”, defen-
deu Nyusi.

O padre Filipe Couto não se 
fez de rogado, aproveitou a oca-
sião para agradecer pelo facto 
de Nyusi ter falado do sector da 
justiça e da corrupção durante 
o encontro com académicos da 
cidade de Maputo. Segundo o 
Padre Couto, nós reclamamos 
que há muitos corruptos em 
Moçambique, mas que se está 
trabalhar contra isso, “também 
concordo”.

Segundo o Padre Couto, no 
sector da Justiça, há uma pa-
lavra que sempre lhe intrigou 
como académico, e  é uma frase 
que “é oficial e especialmente 
em Portugal e nós com aliena-
ção importamos, é sobre as fé-
rias judiciais, quando entramos 
numa repartição dizem que 
estamos em férias judiciais, pa-
rece que os magistrados fazem 
justiça quando estão de férias”, 
desabafou Padre Couto.

Outro desafio levantado 
pelo padre Couto, no mesmo 
evento, tem que ver com o 
“dossier” da Paz efectiva em 
Moçambique e, segundo as 
palavras do parte Couto, Nyu-
si trabalhou e conseguiu falar 
com a Renamo, mas novamen-

te “estamos numa bagunça”, 
alegadamente porque este ter-
minou o diálogo com a Rena-
mo, mas está a começar outra 
confusão com a propalada Jun-
ta Militar.

“A partir de Fevereiro, 
queremos trabalhar nisso e ver 
com clareza, porque penso que 
o nosso país tem a segurança 
interna e tem uma defesa capaz 
de nos proteger e evitar a de-
sordem no nosso país”, apelou 
Filipe Couto.

Insurgência de Cabo Delgado

Em resposta à barbárie dos 
ataques em Cabo Delgado, Fili-
pe Nyusi disse aos académicos 
da capital que a questão dos 
insurgentes em Cabo Delgado 
que “o caudal dos ataques está 
aumentar e os nossos com-
patriotas (FDS), esses que as 
vezes são vistos como inexis-
tentes, estão no terreno a tentar 
contrariar. Eu disse isso no dia 
5 de Outubro que não estamos 
distraídos como país e como 
uma nação, voltaremos a fazer 
alguns debates, porque já esta-
mos a ficar com uma consciên-
cia colectiva de que precisamos 
nos defender e, para isso, preci-
samos nos defender e de inves-
tir para que possamos resistir 
como uma nação”.

“O rosto dos mandantes 
ainda não aparece, mas sinais 
são evidentes de que tipo de 
pessoas são, mas não queremos 
correr o risco de chamar nomes 
de ladrão a quem só aparenta 
ser ladrão, não queremos fazer 
um linchamento político”, dis-
se Nyusi.

Para Nyusi, é preciso um 
pouco mais de paciência, por-
que - como ele diz sempre - 
apesar da pressão social, não 
se pode  fazer relatórios diários 
e públicos do combate “mas 
as capturas acontecem”. Nesta 
senda, para Nyusi, as pesso-
as não devem tirar conclusões 
precipitadas.

A Renamo deve se reencontrar

Sobre o dossier da paz, 
Nyusi explicou que igualmen-
te estão atentos aos últimos 
acontecimentos e que a paz 
deve ser alimentada constante-
mente, tendo frisado que 

Filipe Nyusi em debate com académicos da capital

Os donos do dinheiro 
sabiam das dívidas ocultas

dÁVIo daVId
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ND faz balanço optimista da campanha 

Sozinhos nunca seremos completos, 
juntos seremos uma nação poderosa

O partido Nova Democracia intensificou, esta semana, a 
sua campanha rumo às eleições gerais de 2019, escalando vá-
rios pontos da cidade e província de Maputo, privilegiando co-
mícios e contacto interpessoal, em que contou com a presen-
ça de Refiller Boy, candidato do mesmo partido na província 
de Gaza. A ND faz balanço positivo da sua campanha e acre-
dita que consegue ter uma bancada na próxima legislatura. 

O líder da ND, 
Salomão Mu-
changa, man-
tém o desejo 
do partido 

em afirmar-se como alterna-
tiva credível de governação, 
pleitear até devolver a dig-
nidade dos moçambicanos. 
Para o efeito, a ND defende 
a necessidade de democrati-
zação das instituições do Es-
tado e uma economia livre. 

Muchanga faz balanço po-
sitivo da campanha do partido, 
descrevendo momentos que 
marcaram os trabalhos, pelo ní-
vel de aceitação das mensagens 
e de seus candidatos.

A ND concorre à Assem-
bleia da República (AR), onde 
espera defender interesses do 
povo, propor projectos de Lei, 
políticas e resoluções - a revi-
são com vista ao repatriamento 
voluntário e coercivo de capi-
tais, com conversão do capi-
tal ilícito detectado à favor do 
sector de agricultura, saúde e 
educação, mais ainda, a ND 
entende que há necessidade de 

se reduzir o controlo governa-
mental, promover os direitos 
das comunidades, considerar 
propostas das organizações da 
sociedade civil. 

Constitui como pilar da li-
derança daquele partido, a tole-
rância política, onde há espaço 
para a diversidade - lutar por 
um Moçambique onde todos 
têm a mesma oportunidade de 
sonhar e de acreditar no seu 
potencial, ou seja, reconstruir 
a dignidade dos moçambica-
nos, que há muito se foi degra-
dando pelas políticas viciadas 
do Governo no poder. 

Aliás, baseados no prin-
cípio de novas lideranças, de 
ideias renovadoras e de mo-
dernização, sendo radical na 
defesa de um sistema político 
fundado na soberania, alter-
nância política, bem como na 
livre competição entre ideias e 
programas, a ND diz que ne-
nhum candidato deste partido 
poderá concorrer por mais de 
dois mandatos. 

“Acreditamos que o outro 
sozinho nunca é completo, 
mas que juntos seremos uma 

nação mais forte e poderosa. 
Acreditamos que no desporto, 
por exemplo, na política, eco-
nomia, cultura e na ciência, 
representaremos Moçambique 
com briosidade, colocando os 
recursos humanos e naturais 
ao serviço de uma agenda in-
clusiva, patriótica, sustentável 
e ambiental”, fundamentou 
Muchanga, durante fazendo 
balanço.

Muchanga diz que a ND 

pretende incidir no combate à 
favor do jovem com sonhos, 
da mulher batalhadora, do fun-
cionário público, estudante, pro-
fessor, agricultor, entre outras 
esferas sociais, e, sem tréguas, 
combater à cultura de política 
de comodismos que diz estar 
instalada pela elite “predadora” 
do Estado, contra sistema cor-
rompido do Estado, em todos os 
seus pilares democráticos.

“Somos movimento de cida-

dãos de esperança, maioritaria-
mente constituídos de jovens, 
mulheres e homens de coragem, 
estamos ansiosos em nos afir-
mar como programa alternativo 
e incluso. Defendemos os direi-
tos humanos sem quaisquer ex-
cepções, achamos que o acesso 
às provisões públicas na saúde, 
educação e segurança social 
deve ser universal”, argumen-
tou Muchanga, líder fundador 
da ND.

“estamos em diálogo em 
todos os momentos, o proces-
so de DDR está a andar, mas 
naturalmente há um problema 
que é das expectativas para as 
eleições que é maior,  há mui-
ta coisa que se confunde, mas 
estamos a gerir. Não queremos 
misturar os momentos, porque 
algumas tendências visam a sus-
tentar o processo eleitoral e nós 
não queremos perder o horizon-
te, continuaremos concentrados, 
não fazemos o diálogo para en-
trar no guiness book, mais pela 
necessidade de um povo, é per-
der tempo tentar desvalorizar o 
processo ora em curso”

Para Nyusi, a prova de que, 
apesar das actuais adversida-
des, a paz veio para ficar é que,  
quando ele vai as zonas recôndi-
tas do país, nas comunidades a 

vida lá está a melhorar.
Outrossim, Nyusi corrobo-

ra com a ideia de se organizar 
uma conferência nacional para 
discutir sobre o assunto da Paz 
efectiva em Moçambique, tendo 
explicado aos académicos que 
estava prevista uma outra con-
ferência para discutir assuntos 
de DDR, como aquela que se 
fez aquando da passagem dos 
ciclones Idai e Kenneth, na ci-
dade da Beira.

“É preciso financiar o pro-
cesso de desarmamento, os pa-
íses doadores estão a espera, 
mas estamos numa fase em que 
a Renamo deve se reencontrar 
para podermos caminhar, a ve-
locidade em que corria o proces-
so, confesso que reduziu, mas as 
coisas estão a andar”, explicou 
Nyusi.

Sarnas das dívidas ocultas não 
desfaleceram o país

Filipe Nyusi, ainda em res-
posta as inquietações levantadas 
pelos académicos da capital, 
confessou que de facto encon-
trou o país em momentos difí-
ceis e que a polémica das dívidas 
ocultas lhe embaraçaram  diante 
dos seus pares. Mas, segundo 
ele, “não desfalecemos, porque 
ficava até a parecer uma pessoa 
que tinha sarna e tínhamos difi-
culdade de dialogar normalmen-
te”.

Conforme explicou ainda 
Nyusi os doadores não queriam 
saber de apoiar ao nosso país e 
mesmo o diálogo com os gesto-
res do Fundo Monetário Interna-
cional ficou turvo.

Alguns dirigentes diziam a 
Nyusi que não dialogavam com 

países que contraíram dívidas 
não declaradas,   e o mesmo 
aconteceu com o FMI e com a 
União Europeia, a sua directora 
geral que esteve em Moçambi-
que para assistir o Acordo de 
Paz, também levantou esse pro-
blema mas, de acordo com Nyu-
si, o seu governo passou a men-
sagem de que o país tem vontade 
de corrigir o que falhou.

“Nós falámos do país, não 
de indivíduos, porque, eles não 
querem saber sobre indivíduos, e 
depois os passos que estamos a 
dar dentro do país para poder se 
esclarecer o problema de calibre 
internacional, onde não se pode 
facilmente esclarecer só dentro 
do nosso território e preciso a in-
tervenção de outras pessoas”.

De acordo com Nyusi, quan-
do o desfalque das dívidas ocul-

tas foi despoletado, os “donos” 
do dinheiro já sabiam, tendo 
dado o exemplo das transacções 
bancárias a nível doméstico em 
que qualquer operação que se 
faz, o cliente de determinada 
conta recebe automaticamente 
uma notificação no seu celular.

“Não pensem que eles não 
sabem, não podem pensar que 
os donos dos dólares quando se 
movimentou biliões de dólares 
não apitou lá, apitou lá, porque 
é muito dinheiro, então, vamos 
trabalhar de cabeça erguida à 
maneira moçambicana, não 
vamos julgar a fantasmas, no 
entanto, vamos assumir a res-
ponsabilização, o meu partido 
não vai fugir e nunca fugiu em 
nenhum momento, continua-
remos firmes neste aspecto”, 
disse Nyusi.
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Ontem hOje e amanhã Marcelino Silva – marcelinosilva57@gmail.com

Perante a realidade que se 
apresenta hoje fica claro que o 
que era fácil há 30, 40 anos, já 
não o é hoje. De facto, e a título 
de exemplo para um cidadão 
montar um negócio, por mais 
pequeno que seja, precisa de 
meios, tanto em termos finan-

ceiros assim como em termos 
de aconselhamento de quem 
entende a matéria. Entendo por 
isso, que o governo, através de 
instituições especializadas deve 
criar condições objectivas que 
facilitem a realização das inicia-
tivas que conduzam à produção 

de rendimentos.Uma dessas con-
dições tem a ver com a criação 
de mecanismos de facilitação de 
acesso ao crédito bancário a ju-
ros bonificados, isto éa jurosque 
não “afoguem” o beneficiário, 
para além da concessão dos 
chamados períodos de graça.

Nesta mesma perspectiva 
defendo também a facilitação, 
simplificação e massificação dos 
processos de autorização para a 
abertura de negócios por parte 
dos cidadãos. Paralelamente, o 
governo, através das suas insti-
tuições especializadas, deve pro-

mover acções de formação em 
matéria de gestão de negócios, de 
forma a criar capacidade de ges-
tão das iniciativas dos cidadãos.  
A ideia aqui é que o governo 
assuma um papel relevante na 
promoção de um empreende-
dorismo sólido que venha 

Xenofobia na RAS: 
que ilações tirar (conclusão)
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O uso de cartão de crédito 
Virou moda nos dias que 

correm, o uso de cartão de 
crédito, o que torna as pessoas 
susceptíveis de resvalar para a 
situação de devedores, pois a 
disponibilidade e o uso abusivo 
por todo o lado, deste meio de 
crédito, favorece o endividamen-
to de muita gente, e em quantias 
exorbitantes, já que com esta 
facilidade gasta-se o que se tem, 
e também o que não se tem.

Ao invés de os cartões de cré-
dito serem uma facilidade, tor-
nam-se motivo de aflição, quiçá 
um grande fardo para as pessoas. 
Estes cartões criam preocupação 
e tensão mental familiar e social.

Um muçulmano não deve 
envolver-se em qualquer tran-
sacção que implique o pagamen-
to ou o recebimento de juros!

Portanto, a pessoa deve usar 
de muita prudência quando 
tiver que usar cartão de crédito, 
normalmente ligado a institui-
ções bancárias. Só deve aceitar 
a abertura de uma linha de cré-
dito em casos extremos, se tiver 
alguma necessidade premente 
e genuína, e apenas quando na 
sua comunidade não houver 
ninguém que lhe possa conce-
der um empréstimo sem juros. 

Os empréstimos que neces-
sariamente envolvam juros de-
vem ser amortizados no espaço 
de tempo mais curto possível.

A tendência hoje em dia é 
a de acumulação de enormes 
quantidades de riquezas, mas 
com dívidas incontroláveis.

Deus condena, tanto a 
acumulação excessiva de ri-
quezas como o envolvimen-
to em dívidas insustentáveis.

O Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) amaldiçoou em termos 
veementes, tanto o que recebe ju-
ros, como o que paga, o que regis-
ta a transacção, e também o que 
a testemunha. Disse: “Todos eles 
são iguais no pecado”. (Musslim)

E acrescentou: “O juro tem 
setenta segmentos, sendo o 
mais baixo de entre eles seme-
lhante ao acto de incesto prati-
cado por um homem contra a 
sua própria mãe”. (Ibn Majah)

Disse  ainda o  Profeta 
(S.A.W.) que: “Deus terá justifi-
cação em não permitir a quatro 
tipos de pessoas a entrada no 
Paraíso, nem mesmo o usufruto 
das Suas bênçãos: àquele que 
bebe habitualmente; àquele 
que recebe juros; àquele que 
usurpa, sem direito, as proprie-
dades dos órfãos; e àquele que 
inflige maus-tratos aos seus 
pais”.  (Musstadrak Al-Hakim)

Dos axiomas do Profeta 
Muhammad (S.A.W.) concluí-
mos que o juro é das piores coisas 
em que a pessoa se deve envolver.

A dívida torna a pessoa mi-
serável, e arruína o seu relacio-
namento com as outras pessoas, 
o que resulta no que podemos 
chamar de escravatura moderna.

A dívida, particularmente sob 
a forma de cartão de crédito ou 
os empréstimos para a aquisição 
de uma viatura ou de uma casa 

dão o controlo dos nossos ga-
nhos do futuro a outras pessoas.

Os escravos da era moder-
na são os que estão presos no 
mundo das dívidas, pois muitos 
contraem dívidas não por ne-
cessidade genuína, mas apenas 
porque querem imitar outrem, 
ou competir com o estilo de 
vida de alguém, mesmo sabendo 
que não tem posses para tal.

Usar cartão de crédito para 
se enganar a si próprio, pen-
sando que pode, e que pagará 
futuramente, é uma grande 
ilusão. É uma das grandes e 
principais causas da desgra-
ça e também dos divórcios.

Quando usamos cartão de 
crédito no lugar do “cash” (pron-
to pagamento, seja em dinheiro 
ou através de cartão de débito) 
pagamos de juros ao fim de um 
ano, entre 10% a 20% mais do 
que o valor real da mercadoria 
que adquirimos. Por exemplo, se 
hoje adquirirmos um utensílio 
que custe MT. 1.000,00, pagando 
com cartão de crédito, no final 
do ano teremos efectivamente 
pago cerca de MT. 1.169,00. 

E há quem deixe o crédito 
arrastar-se por muito tempo. 
A pergunta é: porquê incorrer 
em custos desnecessários en-
volvendo juros, quando se pode 
reduzir substancialmente o custo 
do utensílio que se pretende 
adquirir, ao pagar a pronto? 

O mesmo utensílio que custa 
MT. 1.000,00, se pago com re-
curso a cartão de crédito pode 

até vir a custar MT. 1.500,00.
Há pessoas que não con-

seguem por exemplo, vender 
um carro ou qualquer outro 
bem de consumo cujo valor 
é de USD 18.000,00, porque 
não conseguem amortizar o 
empréstimo de USD 22.500,00 
contraído para a sua compra. 
Acabam vendendo essa viatura 
ou bem a um preço baixíssimo, 
mas continuando numa situ-
ação de devedor à instituição 
bancária. E nesse processo por 
vezes a instituição bancária 
que concedeu o crédito acaba 
penhorando outros bens como 
imóveis e outras propriedades. 

É importante que esteja-
mos precavidos contra as ar-
madilhas do sistema de juros.

É uma questão de opção. 
Ou usamos o dinheiro que 
ganhamos para produzir li-
citamente mais dinheiro, ou 
usamo-lo para construir os 
muros da nossa escravidão.

Pagar mais tarde por algo 
que adquirimos hoje pode pa-
recer algo insignificante, mas 
torna-se uma armadilha que 
nos vai estrangular à medida 
que os anos forem passando.

Se quisermos ser financeira-
mente estáveis devemos evitar 
a todo o custo os empréstimos 
e as dívidas desnecessárias. É 
sempre melhor pagar a pron-
to recorrendo ao valor que 
tivermos disponível, para as-
sim evitarmos a escravatura 
que as dívidas nos impõem.

Certa vez trouxeram um 
féretro para junto do Profeta 
Muhammad (S.A.W.) para fazer 
a oração fúnebre. O Profeta per-
guntou se o defunto estava em 
dívida para com alguém, tendo 
as pessoas que o rodeavam 
respondido afirmativamente. 
O Profeta (S.A.W.) perguntou 
se o falecido havia deixado 
algum dinheiro para liquidar 
os seus saldos, ao que as pes-
soas também responderam 
afirmativamente. Depois de 
confirmar que o defunto havia 
deixado dinheiro para pagar as 
suas dívidas o Profeta (S.A.W.) 
dir igiu a  oração fúnebre.

Numa outra ocasião, para 
um defunto que não havia 
deixado dinheiro para pagar os 
seus débitos, o Profeta (S.A.W.) 
não se mostrou disponível 
a dirigir a respectiva oração 
fúnebre, e só o fez quando Ali 
(R.T.A.) que estava presente, 
se levantou e disse: “Ó Profeta 
de Deus! Eu me responsabilizo 
pelo pagamento das dívidas 
deste falecido, pois tenho al-
guns excedentes em dinheiro”.

O muçulmano deve evitar a 
contracção de dívidas, fazendo-o 
apenas quando tal for extrema-
mente necessário. Ao negociar o 
crédito deve fazê-lo por escrito, 
com promessa de pagamento.

Deus que nos dê a habilidade 
de vivermos uma vida livre de 
dívidas, e nos afaste de todas as 
transacções que sejam haraam!

Aamin!



a concorrer para “sendeta-
rizar” a juventude no seu País, 
evitando assim a sua recorrente 
emigração para África do Sul.
Onde investir

Nos já longíquos anos de 
1990, seguia eu a caminho da 
Província de Gaza na companhia 
de uma equipa de jornalistas ja-
poneses que se encontravam em 
Moçambique para um trabalho 
de reportagens sobre a seca e 
fome. Dias antes havia chovido a 
cântaros no sul do País. As baixas 
de Manhiça e aquelas situadas 
pouco depois de Palmeira e as de 
Xinavane, apresentavam aquele 
aspecto que caracteriza os terre-
nos acabados de receber bátegas 
de água vindas do céu. Isto é, o 
seu aspecto convidava a qualquer 

um  a lançar semente de milho, a 
lançar a semente de amendoim, 
a lançar a semente de couve, 
de repolho, de tomate, etc e tal.

Impressionado com o aspec-
to do terreno, e lembrando-se de 
que a sua equipa estava em Mo-
çambique para fazer reportagens 
sobre a seca e a fome, um dos 
jornalistas, atónito, perguntou 
mais ou menos o seguinte: como 
é possível que Moçambique 
esteja a sofrer de fome quando 
“só” aquelas baixas poderiam 
produzir arroz e outros pro-
dutos para alimentar milhares 
de cidadãos? Gaguejando, eu e 
outro acompanhante, moçam-
bicano, justificamo-nos com a 
falta de financiamentos para a 
agricultura. Uma justificação que 

não sendo oficial, preenchia um 
vazio que só podia ser preenche-
dido por uma fonte do governo. 

É sabido que pelo País fora 
existem experiências de cam-
poneses produzido tabaco, pro-
duzindo algodão, produzindo 
mandioca, produzindo milho, 
produzindo castanha de cajú, 
produzindo feijões, produzidos 
batatas, entre outros produtos, 
que são vendidosposteriormente 
a empresas, por exemplo as 
transformadoras, para o fabrico 
de cigarros, de amêndoa de 
castanha, de cerveja, etc. Outros 
são vendidos a armazenistas que 
por sua vez os comercializaa 
outros interessados. Percebe-se, 
pois, daqui, que o governo, os 
agentes económicos e/ou outras 

instituições, podem “agenciar” 
produtores familiares ou indi-
viduais para estes, mais tarde 
vendê-los aos seus agenciadores. 
Desta forma ficam a ganhar 
os produtores, os agenciado-
res, e, finalmente, ganha o País.

Não é só na agricultura que 
os cidadãos podem encontrar 
espaço para a realização das 
suas iniciativas de geração de 
renda para a satisfação das ne-
cessidades das suas famílias. 
Tenho para mim, aliás, que os 
cidadãos, sobretudo os jovens, 
deviam, devem, pensar em pro-
jectos “duradouros”, ao invés de 
iniciativas fugazes, aqueles de 
ganho imediato. Para iniciativas 
de média e longa duração – que 
garantem um futuro que pode ser 

melhor, temos a madeira, temos 
o mar, onde centenas de milhares 
de pessoas podem desenvolver 
projectos de geração de receitas. 
Estabilizados neste tipo de acti-
vidade económica, muitos dos 
nossos concidadãos deixariam de 
recorrer a África do Sul á procu-
ra de resolver problemas básicos.

Termino esta série de arti-
gos alertando, portanto, para a 
necessidade de encontrarmos, 
dentro das fronteiras nacionais 
as soluções que conduzirão 
a diminuição da emigração 
dos moçambicanos para o país 
vizinho. Esta é, para mim, a 
principal ilação a tirar da recor-
rente ida dos nos nossos irmãos 
para aquele país à procura de 
melhores condições de vida.
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5 mortes e 61 feridos em Tete, num acidente 
rodoviário em período de campanha eleitoral

O título do tema abordado 
esta semana representa o ba-
lanço de uma tragédia ocorrida 
em Tete com uma viatura que 
transportava simpatizantes de 
um partido político em cam-
panha eleitoral.

Deus tem sido misericordio-
so para com os moçambicanos 
por não se terem registado mais 
acidentes fatídicos como este 
sucedido em Tete, uma vez que, 
a forma como habitualmente os 
simpatizantes de um partido 
são transportados para os locais 
dos comícios, revela uma incú-
ria inadmissível. Transportar 
pessoas apinhadas em camiões 
de caixa aberta é colocar a se-
gurança das pessoas em risco. 
No entanto, os nossos políticos 
apregoam que as manifestações 
dos cidadãos em campanha 
eleitoral são actos festivos em 
prol da democracia. Contudo, 
transportar as pessoas para as 
referidas festas, pondo em peri-
go as suas vidas, não parece ser 
sensato, pelo contrário, conside-
ramos um acto irresponsável e 
egoísta. Por que razão não se 
disponibilizam autocarros para 
este tipo de transporte?

O excesso de passageiros 
em veículos de carga, no nos-
so país, tem sido uma prática 
habitual, demonstrando que a 

nossa política de mobilidade 
em segurança está longe de 
algum dia vir a concretizar-se. 
Transportar pessoas em veículo 
de carga ou cargas em veículo de 
passageiros, é proibido. Porém, 
esta norma, por interesses polí-
ticos, é constantemente violada 
pelos próprios governantes que 
também são imitados pelos 
cidadãos. Enquanto, como 
país, continuarmos a colocar as 
decisões políticas a contrariar 
o que está estabelecido na Lei, 
significa que ainda estamos 
muito longe de virmos a ser um 
verdadeiro país democrático.

A nossa legislação, quer seja 
o Código da Estrada e quer 
seja o RTA (Regulamento de 
Transporte em Automóveis), 
embora trate este assunto de 
transportar passageiros em 
veículos de carga de forma 
branda e em certos casos com 
algumas contradições, como 
adiante vamos tentar explicar, 
estabelece, como princípio, que 
esta prática é proibida.

Comecemos pelo Código 
da Estrada. O Artº 55 diz o se-
guinte: “É proibido o transporte 
de passageiros em número que 
exceda a lotação do veículo ou 
de modo a comprometer a sua 
segurança ou a segurança da 
condução” .

Quando esta proibição de 
não exceder a lotação dos passa-
geiros não é respeitada, a multa 
estipulada é de 500,00Mts. 
Trata-se de uma transgressão 
considerada leve, que não im-
plica nenhuma medida aces-
sória, independentemente do 
número de pessoas que forem 
transportadas a mais. Portan-
to, este tipo de penalização 
não possui força ou impacto 
suficiente para persuadir os 
eventuais prevaricadores.

Passemos agora para o RTA. 
O nº 1 do Artº 9 diz o seguinte: 
“É proibido o transporte de 
passageiros em veículo de mer-
cadoria e de mercadorias em 
veículo de passageiros”. Porém, 
este princípio, é desrespeitado 
logo no nº 2 deste mesmo arti-
go, que abre uma excepção, e 
diz o seguinte: “É permitido o 
transporte em veículo de mer-
cadorias de caixa aberta até ao 
máximo de 4 pessoas”. Como 
se pode constatar, quando o nº 
1 do referido Artº 9 diz que é 
proibido transportar passagei-
ros em veículos de mercadorias, 
não constitui verdade, porque 
logo de seguida, o nº 2, vem 
dizer que se pode transportar 
até 4 passageiros. Todavia, as 
excepções ao princípio de que 
está vedado o transporte de 

pessoas em veículos de caixa 
aberta, continuam, uma vez 
que o RTA permite ainda que:

_ Em locais onde não é 
oferecida outra alternativa de 
transporte, pode-se transpor-
tar passageiros em veículos 
da carga de caixa aberta até 
aos principais corredores ou 
terminais de transporte, mas 
respeitando certos requisitos 
estabelecidos tais como, por 
exemplo, ter bancos para as pes-
soas irem sentadas, ter escadote 
para se poder subir e descer com 
segurança, entre outras;

_ Solicitando-se uma licença 
ocasional, em casos de funerais, 
casamentos, desporto, cultura 
e cerimónias oficiais, pode-se 
transportar passageiros na cai-
xa de carga, apenas para uma 
viagem de ida e volta.

A pergunta que se pode 
colocar é a seguinte: Será que a 
legislação permite o transporte 
de pessoas em veículos de carga 
de caixa aberta para irem aos 
locais de concentração em co-
mícios de campanhas eleitorais? 
Em nossa opinião, a resposta é 
não, uma vez que, este tipo de 
transporte não se enquadra nas 
excepções previstas no RTA, 
que se refere a funerais, casa-
mentos, ou cerimónias oficias 
(por exemplo, comemoração do 

dia da Independência Nacional, 
do dia dos Heróis Moçambica-
nos ou Dia do Trabalhador). 
A multa prevista no RTA para 
este tipo de transgressão é de 
15.000,00mts. Por outro lado, o 
Código da Estrada proíbe que 
se exceda a lotação do veículo.

À pala das campanhas elei-
torais, permite-se que os ci-
dadãos sejam transportados 
em veículos de carga de caixa 
aberta para os locais dos comí-
cios, como se fossem animais 
ou fardos, desrespeitando a 
Lei e colocando as pessoas 
em risco de vida. Quando por 
consequência deste desrespeito 
à Lei, ocorre uma desgraça, 
como a de Tete, posteriormente, 
aparecem os dirigentes com um 
semblante de tristeza, fazendo, 
com seriedade ou não, o papel 
de “Madalena arrependida” e 
alegando que lamentam muito 
o sucedido. Estas situações 
chegam a parecer caricatas. São 
situações de pura negligência 
que deviam ser evitadas, uma 
vez que, em nossa opinião, 
nenhum comício ou campanha 
eleitoral deve pôr em risco a 
vida das pessoas ou justificar a 
morte de um cidadão.

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL

Cassamo  Lalá*SObre O ambiente rOdOviáriO
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Shoppings, supermercados, lojas, etc. são responsáveis pelas 
abstenções nos dias das Eleições Gerais e das Assembleias 

Provinciais por não dispensarem trabalhadores para votarem…

zz Multas aplicadas não compensam o esforço dos moçambicanos no apelo para se ir ao “voto”…
zz Alguns estrangeiros e moçambicanos vão-se marimbando com a “determinação” da Ministra de Trabalho que diz que dia 15 de 

Outubro de 2019 haverá “Tolerância de Ponto”…
zz Há que acabar com “malandrices” de Manuel de Araújo (“só vão à casa depois de contagem dos votos – permaneçam nas As-

sembleias de Voto, depois de votarem…”

Este é o último trabalho que 
faço, como contribuição para 
aquilo que escrevemos ou dis-
semos que a campanha eleitoral 
para Eleições Presidenciais, Le-
gislativas e para as Assembleias 
Provinciais de 2019, seria “a mãe 
de todas as batalhas”.

Foi na esteira deste pressu-
posto que eu e o Pedro nos en-
contramos, no último domingo 
(6.9.2019), no Nautilus, depois 
da nossa participação no pro-
longamento da Av. Kim Il Sung 
com a Av. do Zimbabwe, onde 
depois das 10 horas Filipe Jacinto 
NYUSI, candidato da FRELIMO 
irrompeu, mas estupefacto com 
aquele vermelho, com mistura 
de amarelo e branco, fazendo um 
colorido de invejar das camisetas 
do “batuque” e “maçaroca”, en-
controu aqueles militantes como 
que anestesiados com as can-
ções sob comando de Razaque 
Manhique, Chefe do Gabinete 
de Preparação de Eleições da 
Cidade de Maputo.

Filipe NYUSI, candidato 
da FRELIMO, que logo depois 
ficou boquiaberto, pois o pre-
texto era de ir ao encontro dos 
“Académicos”, mas a moldura 
humana levou o exímio enge-
nheiro que tem caminho andado 
para carimbar mais um bis para 
“permanecer” na “Palácio da 
Ponta Vermelha”, por mais 5 

anos, a estar contaminado com o 
ambiente indescritível que só as 
câmaras de televisão conseguem 
transmitir. Saudou a todos e foi 
dizer aos académicos que caso 
lhe “dêem voto” fará com que 
transformemos o “Conselho 
Constitucional” em “Tribunal 
Constitucional”, e que no que 
tange a “corrupção” continuará 
com o caminho iniciado neste 
ciclo de governação seja quais 
forem as consequências.

Filipe NYUSI deu este pon-
tapé no inicio dos seus contactos 
com os eleitores da “Cidade das 
Acácias Vermelhas”, que tem 
características próprias.

-“Com que então o candidato 
NYUSI aconselhou a todos a 
não responder às provocações!...  
Quer “ganhar por 5 X 0 para 
que não haja dúvida!...” – pede 
humildemente.

-É isso mesmo, pois que 
ele quer que depois de Kurula, 
Kurula, Kurula*, fechar esta era 
para uma nova de Antiro, Anti-
ro, Antiro**…” – digo ao Pedro 
pois foi esta a tónica em Gaza 
e Maputo-Província, durante o 
périplo de “caça ao voto”.

-“Mas já assistiu o desespero 
de Manuel de Araújo, que vê que 
perante a força de Pio Matos, 
outro muana chuabo de gema, 
vê o lugar de Governador da 
Zambézia a ir para “batuque” 

e “maçaroca” está com aquela: 
“no dia de votação não saiam 
das mesas até à divulgação 
dos resultados…” – diz o Pedro 
constrangido.

-Diz que é “para controlar 
os “resultados”… - explico ao 
Pedro depois de termos pedido 
a garçonete o galão e queque 
com nozes.

-“Mas Manuel de Araújo, 
o intitulado Doutor age como 
se de um analfabeto político se 
tratasse…”

-Está preocupado com o 
avanço de Pio Matos com aquele 
chuabo vernáculo e o carisma… 

-“Parece que para Manuel de 
Araújo não há Leis neste país…” 
– explica.

-Veja que até Basílio Mon-
teiro, membro da Comissão 
Política da FRELIMO e Chefe da 
Brigada Central para a Província 
da Zambézia: “De Araújo está 
“aflito”, dizendo que Basílio Mon-
teiro, não devia exercer funções 
políticas… - bem se esperava 
estes “coices”. “Desde quando é 
que ministro não exerce funções 
políticas?...”

-“Mas o dinâmico Coman-
dante-Geral da Polícia Bernar-
dino Rafael deixou já claro que 
“a polícia tomará as medidas 
necessárias” para acabar com 
as “malandrices” de Manuel de 
Araújo & Companhia…”

-Dura lex sed lex!.. – termi-
nava o meu saudoso Txuma, “A 
lei é dura mas é lei…” 

-“Nas últimas Eleições co-
mentamos que o maior índice 
de abstenções está nas Cidades 
e vilas”… - diz o Pedro depois de 
servirmos.

-Isso mesmo: Shoppings, 
supermercados, lojas, etc. são 
responsáveis pelas abstenções 
nos dias das Eleições Gerais 
e das Assembleias Provinciais 
por não dispensarem trabalha-
dores para votarem…” – explico 
constrangido.

-“Muitos estabelecimentos 
comerciais e industriais, não 
obstante o Governo de Moçam-
bique “determinar”, através da 
ministra de Trabalho, Emprego 
e Segurança Social, “mandam 
passear a determinação”, numa 
manifesta confrontação com a 
Lei…” – diz o Pedro depois de 
pagar a conta.

Em nosso modesto enten-
der, a aplicação de multas 
não compensam o esforço dos 
moçambicanos no apelo ao 
“voto”… Por isso, o Ministério 
de Trabalho deve publicar o seu 
“Comunicado”, atempadamente 
explicando que os estabeleci-
mentos têm de “permitir” que 
os seus trabalhadores sejam 
dispensados todo o dia para ir 
votar. Quando dispensa as 16 

horas para voltar ao Bairro, num 
dia sem transportes, o trabalha-
dor não consegue ir votar…

-“Pode ir votar, mas nós 
vamos marcar falta!...” – é como 
muitos empregadores nacionais 
e estrangeiros dizem, arrogan-
temente.

-“Vais ter falta, vens cá cozi-
nhar e depois podes ir votar!...” 
– é como muitos empregados ou 
empregadas domésticas são di-
tas, por alguns patrões (nacionais 
e estrangeiros) que desvalorizam 
o sentido das Eleições, traduzin-
do-se em muita abstenção, depois 
de tanta educação eleitoral em vão.

O Pedro desabafa depois de 
combinarmos nova cavaqueira 
para depois das Eleições: Al-
guns estrangeiros e moçambi-
canos vão-se marimbando com 
“determinação”da Ministra de 
Trabalho que diz que dia 15 de 
Outubro de 2019 haverá “Tole-
rância de Ponto”…

E mais comentário para 
quê?... O Ministério de Trabalho 
ou o Governo de Moçambique, 
que ponha “Ordem”. Os que 
trabalham em turnos (hospi-
tais, farmácias, etc.) deve haver 
turnos que permitam ir cedo 
votar…

*Kurula – significa Paz em 
língua tsonga.

**Antiro - Trabalho, em 
língua tsonga.
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O Presidente da República, Filipe Nyusi, marcou, através de Decreto 
Presidencial, para 15 de Outubro de 2019, num único dia, a realização das 
eleições gerais e das assembleias provinciais em todo o território nacional.

Através do mesmo dispositivo legal, o Chefe de Estado determinou que no 
estrangeiro as eleições gerais (legislativas e presidenciais) têm lugar também 
no dia 15 de Outubro de 2019.

Um comunicado da Presidência da República refere que, nos termos 
da alínea d) do artigo 159 da Constituição, conjugada com o número 1 do 
artigo 6 da Lei 12/2014, de 23 de Abril, e com o número 1 do artigo 6 da 
Lei 11/2014, de 23 de Abril, o Chefe de Estado determinou a realização 
das eleições gerais e das assembleias provinciais sob proposta da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) e ouvido o Conselho do Estado, nos termos da 
alínea d) do artigo 166 da Lei fundamental do país.

Nas eleições presidenciais de 2019, o Presidente da República será eleito 
por voto secreto, directo e universal. Para a Assembleia da República (legis-
lativas) e assembleias provinciais, os cidadãos irão votar em listas plurino-
minais apresentadas pelos partidos políticos.

Ao abrigo dos consensos alcançados entre o Chefe de Estado, Filipe Nyusi, 
e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, sobre a descentralização, será em 
2019 que os governadores provinciais deverão ser indicados pelo partido 
que ganhar as eleições das assembleias provinciais.

Posto isto, caros compatriotas, nada mais nos resta do que esperar pelo 
dia aprazado. O tempo urge. Depois de cerca de quarenta dias de autêntica 
maratona de caça ao eleitorado, o dia D chega finalmente. Um dia esperado 
por todos em todos os quadrantes do país, e que simboliza o dia em que, 
por força das circunstâncias, a nação terá novos dirigentes ou até quem sabe 
haverá a repetição de mandato. Tudo au point para que no estrangeiro e 
em território nacional o horizonte esteja virado a escolha dos governantes 
para os próximos quatro anos. Vamos todos votar. Ninguém deve esperar 
ser governado por quem não quer. Votar é sinónimo de exercer o direito de 
cidadania. O conceito de voto é sinónimo de sufrágio, sobretudo, quando 
está relacionado com o sistema eleitoral que se encarrega de determinar 
a disposição dos cargos públicos. O sufrágio, neste sentido, é um direito 
constitucional e político que tem duas dimensões: o sufrágio activo (todas as 
pessoas têm direito de votar para eleger os seus representantes) e o sufrágio 
passivo (o direito de se apresentar como candidato para representar o resto 
da comunidade).

Na próxima terça-feira, todos os moçambicanos às urnas. Este deve ser o 
norte pois quem não o fizer não tem direito a reclamar mais tarde.

O apelo que aqui registamos é que no dia da votação haja moçambicani-
dade. No dia da votação, que os moçambicanos sintam o pulsar da cidadania 
e da irmandade. Nada de violência gratuita. Nada de mortes por encomenda. 
Nada de abusos ou ameaças a quem quer que seja que se levante de manhã 
em direcção a urna mais próxima. Sejamos unidos. Do Rovuma ao Maputo 
e que de urna em urna se faça a vontade de um povo uno e indivisível. Um 
abraço aos vencedores. Uma aceno aos que não conseguirem desta vez. E 
um obrigado ao povo. 

Editorial
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muphengula 
Govelane"CantO da Cigarra"

Um aceno aos vencedores 
e perdedores, uma 
gratidão ao povo

A edição do jornal “Diário de Notícias”, da-
tada de 03 de Outubro em curso, traz revelações 
interessantes sobre a participação de Francisco 
Mazoio, Presidente do Conselho de Administra-
ção do INSS, bem como do antigo Director Geral, 
Baptista Machaieie, na trama que retirou daquela 
instituição pouco mais de 317 milhões de meticais.

Segundo se apura, os dirigentes a que me refiro 
receberam, pela aprovação fraudulenta de Projecto 
de desenvolvimento imobiliário, em Nampula, 20 mi-
lhões de meticais, sendo 12 para Mazoio e 8 para Ma-
chaieie, valor canalizado a estes por pessoas próximas 
à empresa Índico Dourado, a quem foi adjudicada.

A informação consta do despacho de pronúncia 
do processo de querela nº 31/11/P/2019, movido pelo 
Ministério Público contra os dois gestores bem como 
aos senhores Emiliano Finocchi, Rui Sousa e Henqui-
que Macuácua, este último curiosamente advogado 
da antiga Ministra do Trabalho, também encarce-
rada num outro caso relacionado com a corrupção.

É uma notícia que agudiza o desconforto que os 
meios mais próximos a Mazoio e Machaieie tem esta-
do a manifestar desde as suas prisões, sustentado por 
uma teoria que ia ganhando terreno, segundo a qual 
se tratava de uma perseguição movida por inimigos 
internos, tendo em conta a imagem de incorruptíveis 
que goza(va)m no seio dos funcionários do INSS, 
bem como de pessoas próximas do seu núcleo social.

Mazoio é conhecido pela sua simplicidade e 
humildade, negando-se de forma cega que pudesse 
estar envolvido em esquemas de corrupção, olhando 
para a sua forma de ser/estar praticamente sacerdotal. 
Machaieie, para muitos, é uma “boa pessoa” e que 
dificilmente se meteria em assuntos de jaez duvidosa.

Lamentavelmente, os factos arrolados pela 
acusação desmontam de forma subtil, a ima-
gem angelical dos dois gestores do INSS, com-
provando-se a teoria bíblica atribuída a Jesus, 
sobre o agir dos lobos em pele de cordeiro.

Mais do que isso, se analisarmos ao promenor, 
nos apercebemos que a trama foi urdida com uma 
dose de sofisticação comum em grupos de máfia, 
o que torna a coisa mais preocupante se olhar-
mos a idade da maior parte dos acusados, bem 
como a seriedade e lucidez que se exigiam que 
possuissem durante o exercício das suas funções.

No andar desta carruagem da responsabilização, 
começa a cair por terra a teoria da perseguição, da 
manipulação da opinião pública, teorias emotivas que 
inundaram os campos de discussão durante alguns dias 
e que não passam de exaltação da ignorância factual.

Fica mais nítida a participação de Mazoio e 
Baptista neste negócio que lesou aos trabalhadores 
moçambicanos em 317 milhões, e mais do que isso, 
ficamos libertos do senso comum que os apresentava 
publicamente como exemplos da pureza, integrida-
de, num Mundo em que as aparências ditam tudo.

Obviamente que todos gozam do princípio da pre-
sunção da inocência, contudo, está mais do que claro 
que, independentemente das razões que os levaram a 
meter-se nesta confusão, deveriam ter obedecido ao 
princípio da razoabilidade e respeito pelas suas cons-
ciências pois os trabalhadores moçambicanos os ha-
viam confiado a tarefa de gerir os seus pacatos fundos.

Mais não disse!

Francisco Mazoio: 
De imaculado a cada 

vez mais culpado?



 No próximo dia 15, te-
mos as eleições Presidenciais 
e Legislativas que, durante os 
próximos cinco anos, vão ine-
vitavelmente marcar o destino 
do nosso país e de todos nós, 
a nível político, económico e 
social, ou seja, todos os âmbitos 
da nossa vida em comum e a 
nossa projecção para o nosso 
futuro e o das novas gerações.

 O direito ao voto, a que 
gozam os cidadãos maiores de 
18 anos, não é apenas um acto 
de liberdade democrática, é um 
acto que implica responsabilida-
de e reflexão, antes de emitir e 
introduzir o seu voto nas urnas.

Os próximos cinco anos 
serão de enorme relevância, 
pois serão os anos de novos 
desenvolvimentos e de no-

vas oportunidades, que vão 
estabelecer as bases para um 
Moçambique mais promissor, 
graças aos recursos naturais que 
serão activados neste período, 
bem como a outros projectos 
que, sem dúvida, vão fortale-
cer a nossa economia de uma 
forma até agora desconhecida.

 Muitas vezes, os eleitores 
tomam decisões que favore-
cem candidatos da sua região, 
província ou etnia, pela proxi-
midade ou porque a sua etnia é 
posta à frente da experiência e 
das competências que um can-
didato pode oferecer para uma 
responsabilidade tão importan-
te, como a de dirigir um país 
ou representar com dignidade 
e adequadamente os cidadãos 
no exercício das suas respon-
sabilidades na Assembleia.

Se seguirmos esta reflexão, é 
oportuno e conveniente analisar, 
por exemplo, entre os quatro 
candidatos às eleições presiden-
ciais, o que cada um nos pode 
oferecer, qual é o programa que 
oferece, se é realista ou apenas 
um programa impossível de 
cumprir utilizado para tornar 
a oferta mais atraente, mas 
que se pensarmos um pouco, 
percebemos que é uma fantasia 
ou pior ainda, uma mentira.

 Devemos analisar que ex-
periência política tem cada 
candidato, ver os seus pontos 
fortes e positivos durante os 
últimos anos da sua eventual 
actividade política, bem como 
os seus pontos menos favoráveis, 
reconhecer as suas realizações e 
as suas acções, as que nos deram 
estabilidade e paz, progresso 

social e económico, antes de 
decidir quem apoiar e dar o 
nosso voto e a nossa confiança, 
é importante reflectir e apostar 
no candidato mais forte, mais 
seguro e mais experiente e que 
pode enfrentar o futuro com 
sucesso, além de ter uma equipa 
solvente e adequada às responsa-
bilidades e desafios que surgem.

 Moçambique não é uma ilha, 
faz parte de um mundo comum, 
onde os países se ligam entre si e 
trabalham juntos em muitos âm-
bitos, o que nos fortalece e faci-
lita o crescimento económico e o 
desenvolvimento social pelo que 
a acção política internacional é e 
será de grande importância para 
o nosso país nos próximos anos, 
é também um ponto a considerar.

 É certo que podemos votar 

sem este tipo de análise, sem 
qualquer reflexão, também é 
válido, mas uma vez o voto 
nas urnas, devemos assumir 
a nossa responsabilidade se 
contribuímos para que o can-
didato vencedor não cumpra as 
propostas que nos “vendeu”, 
ou não esteja ao nível que de-
veria estar ao governar o país.

 Nestas eleições, não deve-
mos enganar-nos, o voto não 
é uma expressão de paixão 
ou castigo, é uma acção que 
deve ser acompanhada de uma 
reflexão positiva, apostando 
fortemente no candidato com 
mais experiência, mais adequado 
e com maior credibilidade, a 
quem confiamos o nosso futu-
ro, porque estamos certos de 
que esse é o melhor candidato.

Voto para os próximos cinco anos

Num país multiforme, onde 
quase todos têm direito à pala-
vra, fruto da revolução moçam-
bicana encarnada nos Acordos 
de Paz, que inculcou a ideia de 
liberdade de expressão. Num 
país igual, dizíamos, os cães la-
dram e a caravana passa, o mes-
mo que dizer que a vida conti-
nua para o gáudio de todos. 
Mas, e cá estamos nós, para 
que esta vida role sem grandes 
alaridos, existe uma instituição 
estadual, pública, que orienta e 
define os padrões de conduta 
dos diferentes cidadãos na sua 
vivência quotidiana. Estamos a 
falar do Ministério do Interior, 
que pode assumir outras deno-
minações dependendo da origi-
nalidade de cada país. E Mo-
çambique não é uma ilha. Neste 
belo país do Índico, a liberdade 
de expressão é força assente. É 
só ver a quantidade de jornais, 
rádios, tv’s e outros órgãos de 
informação que se esmeram 
na difusão de conteúdos da 
mais diversa índole. Mas, e cá 
estamos nós de novo, nalguns 
casos, a liberdade se confunde 
com a libertinagem, chegan-

do a confundir-se, atropelando 
princípios, descambando em 
ataques pessoais, iras, para 
quem está na liderança deste ou 
daquela outra instituição, com 
o fito único de denegrir a sua 
imagem, proporcionando como 
tal episódios eivados de vin-
gança, anti-patriotismo, ausên-
cia de sentido de Estado. Nas 
redes sociais, tabernas, para 
além de outros locais onde resi-
de a fofoca e a intriga, com ho-
rizonte destrutivo na sua mais 
díspar forma.

Este grande intróito vem 
à guisa de recado para os mo-
çambicanos que sabendo desta 
liberdade de expressão, nos 
últimos dias, vem atirando far-
pas ao Ministro do Interior, o 
cidadão Basílio Monteiro, che-
gando ao cúmulo de insinuar 
que este ministro é quem vem 
dando ordens para a vigência 
da violência gratuita que se ve-
rifica nestes dias de campanha, 
mais concretamente na provín-
cia da Zambézia, onde Montei-
ro, por sinal, foi indigitado ao 
mais alto nível partidário chefe 
da brigada central. Nesta po-

bre insinuação são usados os 
partidos políticos adversários 
da Frelimo como vectores des-
ta falácia. E como se isso não 
bastasse, vemos também na 
imprensa que abusa (e é bom 
quando o faz com responsabi-
lidade) assumir que a guerra 
de Cabo Delgado tem um rosto 
chamado Frelimo. Ou seja, Ba-
sílio Monteiro é da Frelimo e é 
ele quem dá ordens para o con-
fronto físico entre militantes da 
Frelimo e da Renamo ou de ou-
tro partido concorrente.

Continuando na mesma 
senda, os vende-pátria chegam 
também a outro extremo, di-
fundindo que o ministro instrui 
e dá ordens às brigadas do GOE 
que vem cometendo assassina-
tos, e como tal estes senhores 
sugerem a sua demissão, ou 
do  PR, o seu chefe.  Ainda na 
mesma onda, Basílio Monteiro 
é tido como mandante das tor-
turas físicas de que foram alvo 
académicos, e outras figuras de 
proa na arena social moçambi-
cana.

Perante estes factos, nada 
mais do que condenar tais acu-

sações de difamação que, como 
referimos, têm um horizonte 
obscuro, o de criar pânico no 
seio da sociedade moçambica-
na. 

Atribuir tais epítetos ao mi-
nistro do Interior é gravíssimo, 
um atentado ao pudor jornalís-
tico e fere a liberdade de ex-
pressão, e os seus autores, só se 
podem orgulhar de pertencer a 
um país, onde as liberdades são 
verdadeiramente assumidas. 
Liberdades e direitos, como o 
direito à vida que foi negada 
a outros nossos compatriotas. 
Mas convenhamos, a seguran-
ça do país não deve ser belis-
cada por um grupo de gatinhos 
pingados que usam a imprensa 
para desacreditar às FDS.  

Nos últimos dias de cam-
panha, têm sido assassinados 
cidadãos simpatizantes da Fre-
limo. Acompanhamos em Ma-
nica. Foram mortos membros 
do MDM em Nampula. Mortos 
membros da Renamo em outros 
locais. Quem mandatou estes 
actos bárbaros? Alguém viu o 
rosto do mandante? Caso para 
dizer que o ignorante fala mais 

do que menos entende e a todos 
repreende.

Só para recordar. O Minis-
tro do Interior, Basílio Mon-
teiro, reiterou o apelo às dife-
rentes unidades da Polícia, a 
darem o seu melhor no comba-
te à criminalidade por ocasião 
dos 44 anos de criação da Po-
lícia da República de Moçam-
bique, e dos 20 anos de criação 
da Academia de Ciências Poli-
ciais-ACIPOL, tendo realçado, 
na altura, que o desafio da cor-
poração é de reforçar as acções 
de mobilização, para melhorar 
o combate ao crime e garantir 
a ordem e segurança públicas.

Quem duvida disto de cer-
teza não acompanhou os de-
poimentos na RM, de dois 
antigos comandantes gerais da 
PRM, Pascoal Ronda e Miguel 
Santos, que defendem uma 
resposta à altura da evolução 
do crime. A criminalidade é 
do tamanho do país. Quanto 
mais este cresce, este também 
encontra formas de actuar. E a 
difamação é uma delas. Uma 
arma de arremesso barata usada 
por gente de má índole.
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Última cartada da campanha

Candidatos desdobram-se em dar a 
conhecer alternativas de governação 

Faltando poucos dias para o término da campanha elei-
toral para as eleições de outubro corrente, os candidatos e 
partidos políticos, com destaque para a Frelimo, renamo, 
mdm e amUsi, que disputam a presidência da república, 
intensificam acções com vista a solidificar e persuadir os elei-
tores a votar neles no próximo dia 15, com propostas de go-
vernação diferentes para a resolução dos mesmos problemas.

o M o v i m e n t o 
Democrático 
de Moçam-
bique, que 
disputa a Pre-

sidência da República com a 
Frelimo, Renamo e AMUSI, faz 
balanço positivo da sua cam-
panha, pela receptibilidade das 
mensagens e dos candidatos do 
partido pelos moçambicanos. 

Falando ao Zambeze, o 
porta-voz do MDM, Sande 
Carmona, diz haver provas 
inequívocas de boa governa-
ção do partido, baseadas no 
respeito pelo erário público, 
para a edificação do Esta-
do, sendo estes pressupos-
tos que deverão influenciar a 
escolha dos moçambicanos.

Entende o MDM que o 
país continua em situação de 
extrema pobreza, como re-
sultado da má aplicação da 
contribuição pública, pelos 
dirigentes do partido no po-
der, prevalecem assimetrias na 

distribuição dos rendimentos 
do país aos moçambicanos. 

“Fizemos uma demostra-
ção clara ao povo moçambi-
cano e ao mundo em geral, 
que respeitamos aquilo que é 
a contribuição pública, desde 
aplicação da contribuição da 
coisa pública para os devidos 
efeitos”, apontou Carmona.

É importante para o MDM 
reduzir o Imposto sobre o Va-
lor Acrescentado (IVA) dos 
actuais 17% para 14%, uma 
medida com vista a permi-
tir que o empresariado possa 
pagar o imposto e ainda con-
tinuar a desenvolver suas acti-
vidades sem somar prejuízos.

De acordo com a funda-
mentação do MDM, na prá-
tica, o que acontece é que o 
rendimento do empresaria-
do termina no pagamento de 
impostos, acrescentando-se 
questões de cobranças ilícitas 
promovidas por alguns agentes 
do Estado, o que de certo cria 

uma situação de instabilidade 
no empresariado com inte-
resse de desenvolver o Estado.

O MDM propõe-se a res-
gatar a credibilidade do Estado 
moçambicano que se tornou 
repugnante pelo risco de in-
vestimento, o que influenciou 
na redução da circulação da 
moeda nacional, face à ruptu-
ra económica com o mundo.

“Ainda é possível resgatar-
mos o nosso país com políti-
cas claras. O que está aconte-
cer é que as pessoas quando 
estão no poder fazem o que 
acham conveniente e não aqui-
lo que o povo moçambicano 
precisa, isso é o que tem que 
parar” entende Carmona.

O Estado deve mediar assuntos 
do desenvolvimento do país

Relativamente ao trans-
porte e acessibilidade, o MDM 
anota que a falta de políticas 
orientadas para a constru-
ção de vias de acesso, bem 
como o estado de degradação 
caracterizando parte consi-
derável das estradas no país 
limita o investimento do empre-
sariado no sector do transporte. 

Para o efeito, o MDM pro-
põe, caso venha a ganhar as 
eleições presidenciais, políticas 
de abertura da banca para o 
empresariado local interessado 
em investir no transporte, in-
cluindo o sector dos combustí-
veis. Trata-se de uma acção que 

deve ser mediada pelo Gover-
no, no sentido de que haja uma 
decisão sincronizada benefi-
ciando a todos os envolvidos.

“O que acontece hoje é que 
os transportadores são os mes-
mos que desenham as políticas 
para o próprio transporte, o 
que significa que aqueles que 
deviam ser os árbitros para 
mediar a situação de relacio-
namento entre os fornecedores 
de combustível e transporta-
dores são os mesmos patrões, 
donos dessas viaturas, daí que 
não pode haver desenvolvi-
mento em torno do transpor-
te ao nível do país”, precisou. 

“Tudo faremos para bem servir 
aos moçambicanos” – Renamo

A Renamo faz um balan-
ço positivo da sua campanha 
e diz-se confiante na vitória 
do seu candidato, Ossufo Mo-
made, à Presidência da Repú-
blica, olhando pelo nível de 
recepção das mensagens do 
manifesto eleitoral e dos can-
didatos que teve ao longo da 
campanha. Localmente, diz a 
Renamo, a população foi ade-
rindo aos comícios por sua 
livre vontade, como demons-
tração do cansaço de políticas 
sucessivamente falhadas de go-
vernação do partido no poder.

Falando ao Zambeze, o 
porta-voz da Renamo, José 
Manteigas, sublinhou haver 
prontidão da Renamo, em tra-

zer alternativa credível para a 
provisão de serviços básicos 
a população, desde água, um 
problema crónico um pouco 
pelo país, energia, serviços bá-
sicos de saúde, vias de acesso.

Constitui plano de governa-
ção a construção de vias alterna-
tivas no que refere a transitabi-
lidade. Para o efeito, a Renamo 
espera construir uma via-férrea 
de Norte ao Sul, a exploração 
de toda a zona costeira através 
da colocação de barcos para o 
transporte de pessoas e bens, 
como forma de aliviar o cus-
to de vida dos moçambicanos. 

“O que se vê é apenas a 
EN1, mas ao nível do distri-
to e localidades não há vias de 
acesso, e por conta disso não há 
transporte, nem público como 
privado, porque os privados 
não se arriscam a levar suas via-
turas para zonas com péssimas 
vias. Portanto, temos popu-
lações privadas de circulação, 
as pessoas percorrem longa 
quilometragem para poderem 
ter acesso a água, a um posto 
de saúde, isto é crime contra 
o povo”, descreveu Manteigas.

O acesso a educação de-
verá ser mais abrangente no 
plano de governação da Rena-
mo, e, no entender deste parti-
do, a única forma de alargar a 
educação é promovendo uma 
educação gratuita, desde a 1ª 
classe até 10ª classe, com base 
na exploração em curso dos 
recursos naturais, que deve, 
acima de tudo, incidir sobre 
população mais vulnerável.   

A Renamo diz que na sua 
governação propõe-se a melho-
rar condições salariais e de tra-
balho ao funcionário do Estado, 
como forma de criar estímulo 
e valorizar o professor, enfer-
meiro, a polícia e outros agen-
tes do Estado, e assim tenham 
uma moral razoavelmente 
aceite no trabalho, o que pode-
rá reduzir actos de corrupção. 

Aliás, Manteigas sublinha 
que o cartão de visita da gover-
nação do partido será o comba-
te contra a corrupção, insistirá 
na responsabilização de todos 
os envolvidos no escândalo das 
“dívidas ilegais”, devolvendo o 
que roubaram ao povo, como 
forma efectiva de impedir que 
os moçambicanos paguem pe-
los erros que não cometeram. 

LUÍS CUMBE
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DEBATE FRENTE-A-FRENTE RUMO A 15 DE OUTUBRO 

Candidatos presidenciais em 
“feira de ideias políticas” 

representantes dos candidatos à presidência da repú-
blica (Filipe Nyusi, pela Frelimo; ossufo momade, pela re-
namo; daviz simango, pelo mdm e mário albino, pelo 
amUsi), estiveram na mesma sala com o eleitorado. o ob-
jectivo era de expor as suas ideias e partilhar as linhas orien-
tadoras dos seus manifestos eleitorais para a governação 
do país no próximo quinquénio (2020 a 2024), caso vençam 
as eleições de 15 de outubro corrente cuja campanha elei-
toral caminha a passos largos para o seu término. Num de-
bate frente-a-frente entre os representantes dos quatro 
partidos que almejam entrar na ponta vermelha, lamentou-
-se, igualmente, o aumento de casos de violência eleitoral. 

Na ocasião, o 
r e p r e s e n t a n -
te e porta-voz 
da Comissão 
Nacional de 

Eleições (CNE), Paulo Cuini-
ca, recordou aos partidos po-
líticos que a Constituição da 
República de Moçambique, 
a Lei Eleitoral e os códigos 
de conduta eleitoral devem 
ser a ferramenta que norteia 
o processo eleitoral e conti-
nuarem a ser guias para que 
se logre êxito neste processo. 

“Moçambique é uma refe-
rência no campo da consolida-
ção da democracia através da 
realização de eleições periódi-
cas constitucionalmente consa-
gradas, como tal o país anseia 
o desenvolvimento, prosperi-
dade, o bem-estar, o progresso 
e estabilidade social, cultural, 
material e político-social”, 
disse Cuinica salientando que, 
para o alcance deste desiderato, 
se pressupõe uma governação 
a altura dos desafios, uma go-
vernação dotada de uma visão 

estratégica que permita a cons-
trução de plataformas políticas 
consensuais,  consubstanciadas 
numa visão activa, criadora  e 
de respeito de todos os cidadãos 
moçambicanos pelos  processos 
como são os casos de eleitoral.

“O nosso manifesto é de 
desenvolvimento do país” - 

Caifadine Manasse, da Frelimo

Caifadine Manasse, em re-
presentação do candidato do 
partido Frelimo a Presidência 
da República, Filipe Nyusi, 
sublinhou que o seu partido 
tem responsabilidade histórica 
para a consolidação do desen-
volvimento democrático dado 
que prima por um espírito de 
paz, de inclusão e de debates 
de ideias, como primeira linha 
de força para que se construa 
um Moçambique próspero.

“O compromisso do nos-
so candidato, que vem plas-
mado no manifesto eleitoral, 
pugna pelo desenvolvimento 
do capital humano, geração 
de emprego, produtividade e 
competitividade, o reforço de 
medidas cerradas de comba-
te à corrupção, promovendo 
a denúncia e a protecção dos 
denunciantes e a punição dos 
prevaricadores, o envolvimen-
to de todos os cidadãos nas 
instituições no combate a este 
mal”, disse Caifadina Manasse.

Para Manasse, a consoli-
dação do estado de direito de-
mocrático, da boa governação, 
descentralização governativa, 
o desenvolvimento de infra-
-estruturas económicas e so-
ciais, a valorização das comu-
nidades, através da atribuição 
da capacidade financeira para 
implementação de iniciativas 
de desenvolvimento e de au-
mento da renda familiar,com 
base em recursos próprios e 
património natural baseado 
nos grandes  investimentos 
privados, são dentre várias, 
as linhas de força do manifes-
to eleitoral do seu candidato 
à presidência da República.

“Fazemos uma aposta vi-
gorosa no turismo para que das 
potencialidades que o nosso 
território oferece sejam geradas 
mais oportunidades de empre-
go para os jovens e renda para 
todos. Capitalizamos o uso das 

tecnologias nas instituições pú-
blicas para que todos os servi-
ços de atendimento público te-
nham melhor rastreio e melhor 
celeridade”, disse Caifadine 
Manasse para quem o manifes-
to do seu candidato privilegia, 
igualmente, “o investimento 
massivo na cultura para a afir-
mação da nossa identidade 
como nação e para a valoriza-
ção da nossa história e geração 
de sentimento de orgulho como 
povo unido e indivisível”. 

Segundo Manasse há uma 
preocupação do partido Fre-
limo e do seu candidato a 
presidência da República na 
melhoria do ambiente de ne-
gócios mediante o desenvol-
vimento da diplomacia econó-
mica sendo, para o efeito, um 
dos maiores pilares, a paz e 
desenvolvimento sustentável.

“O nosso manifesto é de 
desenvolvimento do país, pro-
metendo coisas reais, dando 
exemplo daquilo que já fize-
mos e aquilo que nos propo-

mos a fazer, é um manifesto 
que traduz a paz porque só 
com a paz teremos desenvol-
vimento e podemos continu-
ar a dar tudo de melhor para 
os moçambicanos”, frisou.

“Lutamos por uma sociedade 
livre, justa e próspera” - Venân-

cio Mondlane, da Renamo

Por sua vez, o represen-
tante do candidato da Renamo 
a presidência da República, 
Venâncio Mondlane, disse 
que para um debate de mani-
festos eleitorais há uma ne-
cessidade de contextualizar a 
realidade económica, social, 
política do país desde a inde-
pendência em 1975, em que a 
Renamo vem lutando para que 
o país seja próspero e sobre-
tudo de direito democrático.

“Nós como Renamo luta-
mos, ao longo destes 44 anos, 
por uma sociedade livre, justa 
e próspera”, disse Mondlane 
que acrescenta que para se ter 
uma sociedade livre é impor-
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mango, o seu manifesto está 
alicerçado em pilares funda-
mentais. A preservação da paz, 
democracia e consolidação 
da coesão nacional são facto-
res que sem eles, segundo o 
MDM, “haverá problemas de 
divisionismo, falta de união 
entre cidadãos, destorção do 
essencial para o secundário”.

De acordo com Celestino 
Bento, do MDM, o manifesto 
do seu candidato a presidên-
cia privilegia o desenvolvi-
mento económico e criação 
de emprego, mediante uso ra-
cional dos recursos minerais, 
investindo na formação dos 
quadros nacionais para opera-
cionalizar o processo por for-
ma a que o desenvolvimento 
económico de Moçambique 
possa sustentar a nossa na-
ção e gerar, com isso, empre-
go para a juventude nacional.

“O outro pilar tem a ver 
com desenvolvimento e equi-
líbrio social. Entendemos que 
sem saúde adequada é im-
possível desenvolver o país. 
Temos que ter enfermeiros a 
altura, por isso é necessário 
que formemos o enfermeiro 
e criemos condições de vida, 
de trabalho e salariais”, disse 
Bento para depois acrescen-
tar que o enfermeiro precisa 
de ter salário que correspon-
da ao sacrifício do seu tra-
balho diário, uma situação 
que é extensiva ao professor.

Para o MDM “o combate à 
criminalidade que não se pode 
fazer com um polícia faminto 
é preciso criar condições mate-
riais e salariais para que exerça 
o seu trabalho e técnico segun-
do padrões internacionais”. 

“O MDM defende ainda 

a necessidade de se reforçar a 
participação do país no con-
texto internacional, primando 
pela solidariedade interna-
cional para que, em casos de 
necessidade de ajuda, tenha 
amigos que possam apoiar e 
que essa ajuda seja benéfica 
ao país”, disse Bento, acres-
centando que outro pilar do 
manifesto do seu candidato é a 
valorização da mulher tendo o 
sistema de governação do seu 
partido previsto 30 por cen-
to de vagas para as mulheres.

AMUSI aposto no desenvolvi-
mento sustentável - Hermínio 

Sumaíla

O representante do candi-
dato do partido AMUSI, Her-
mínio Sumaíla, que também 
participou no debate dos ma-
nifestos eleitorais, disse que 
o manifesto do seu candidato, 
Mário Albino, assenta no plano 
de governação de base alicerça-
da no princípio de desenvolvi-
mento sustentável, acreditando 
que “o país tem condições sufi-
cientes para crescer, desenvol-
ver e viver de melhor forma”.

“O que faltava eram apenas 
linhas gerais e políticas con-
cretas para fazer a gestão e ad-
ministração do bem do povo, 
buscando este princípio de 
desenvolvimento sustentável. 
Nota-se uma divisão de ideários 
nos governantes assim como 
nos parlamentares por se mos-
trarem perto do povo, quando, 
na realidade, eles só querem 
se beneficiar do povo”, disse.

O representante do AMUSI 
disse que o seu candidato de-
fende o desenvolvimento sus-
tentável que procura satisfazer 
as necessidades das gerações 

actuais sem comprometer das 
gerações futuras. Isto vai pos-
sibilitar, para AMUSI, que as 
pessoas agora e no futuro atin-
jam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social, eco-
nómica e realização humana e 
cultural, fazendo o uso razoá-
vel dos recursos da terra e pre-
servando os recursos naturais.

Segundo o representan-
te do candidato do AMU-
SI, o manifesto é dividido 
em três estágios: o político, 
o social e o económico, es-
tágios que os considera es-
senciais para o crescimento 
e a evolução de um estado. 

“No estágio político, por 
exemplo, defendemos um es-
tado que há livre actuação dos 
partidos políticos para manter 
e assegura o sistema político 
de democracia partidária re-
presentativa e participativa, 
mantendo   realização de elei-
ções recorrentes em Moçambi-
que e garantir que elas sejam 
livres, justas e transparentes”, 
disse apontando que vai pro-
mover, na sua governação a 
inclusão política  que se vai 
consubstanciar pelo envolvi-
mento de partidos extrapar-
lamentares nos acordos que 
forem a ser assinados no país.

Na área de desenvolvimen-
to, o foco do manifesto eleito-
ral do AMUSI à Presidência da 
República é a reabilitação da 
estrada nacional número um 
(EN1)que liga as zonas Norte, 
Centro e Sul do país, com vis-
ta a criar condições favoráveis 
para que o moçambicano usu-
frua desta, podendo transportar 
pessoas e bens e criar desta 
forma a sua sustentabilidade. 

tante a consolidação do Es-
tado de direito democrático, 
a separação de poderes, que 
se consubstancia na indepen-
dência, imparcialidade e au-
tonomia do poder judiciário. 

Na ideia de Venâncio Mon-
dlane, com a Renamo, o poder 
judiciário vai ter garantia de in-
dependência e autonomia, o que 
implica que “vamos trabalhar 
na reforma do sistema presi-
dencialista da política nacional 
e conferir ao poder judiciário 
a autonomia para além de que 
os órgãos de soberania devem 
ser eleitos pelos seus pares”.

“Para uma sociedade justa 
há necessidade de fazer o res-
gate da dignidade humana de 
uma visão institucional para 
uma visão voltada ao homem, 
sobretudo nos sectores mais 
vulneráveis, como por exem-
plo as pessoas portadores de 
deficiência, respeitando os pro-
tocolos internacionais sobre a 
matéria; os idosos, garantindo 
a assistência médica e medi-
camentosa e a distribuição de 
alimentos; as mulheres e as 
crianças passarão a ter um sis-
tema de saúde gratuito desde a 
consulta, o tratamento e a me-
dicação”, prometeu Mondlane.

Segundo Mondlane, “desde 
2011 até aos dias actuais, Mo-
çambique é único país, a nível 
de África, classificado como 
falído tanto sob ponto de vista 
económico quanto financeiro, 
e sob ponto de vista de esta-

bilidade económica, o país só 
poderá proporcionar bem-estar 
quando o produzir, gerar recei-
tas e divisas.Nos últimos três 
anos, Moçambique encerrou 
por falência 2900 empresas e 

aumentou em 2.250 mil pobres 
ao invés de reduzir a pobreza, 
o que quer dizer que dos 50 
dólares per capita, agora cada 
pessoa vive com mais ou me-
nos 18 a 20 meticais por dia”.

No campo da educação, 
Venâncio Mondlane disse que 
o manifesto eleitoral do can-
didato do seu partido à Presi-
dência da República prevê um 
ensino gratuito de primeira à 
decima classes, “porque ao ní-
vel da região austral de Áfri-
ca, o ensino básico vai até 10 
classe. O que nós queremos 
é ajustar o nosso ensino bási-
co, com aquilo que é a região, 
numa visão não apenas nacio-
nail, mas também de integração 
do ensino ao nível regional”.

Mondlane falou igualmente 
da agricultura explicando que 
o seu partido tem uma visão 
clara de que de acordo com as 
recomendações internacionais, 
um (1) por cento do orçamento 
deste sector deve ser canalizado 
a investigação agrária, para que 
este sector seja de facto um fac-
tor de desenvolvimento no país.

MDM aposta em cinco pilares 
fundamentais - Celestino Bento

Para o MDM, cujo candi-
dato a presidente é Daviz Si-

O Conselho Critão de 
Moçambique instou, esta 
quinta-feira, em Maputo, aos 
representantes dos candi-
datos dos partidos políticos 
à Presidência da República 
a reflectirem, com os seus 
membros e simpatizantes, 
para acabar com a violência 
e intolerância política que 
têm caracterizado os últimos 
dias de campanha eleitoral 
causando luto e dor no seio 
das famílias moçambicanas.

Este apelo foi apresenta-
do, durante o debate público 
dos manifestos eleitorais dos 
candidatos à Presidência da 
República, no âmbito da feira 

dos manifestos eleitorais, or-
ganizado pelo Instituto para 
a Democracia Multiparti-
dária (IMD), com objectivo 
de proporcionar um espaço 
de interacção e partilha dos 
manifestos eleitorais entre 
os políticos e os membros da 
sociedade civil, académicos 
e sociedade em geral, tendo 
se avançado que a continuar 
assim o processo eleitoral 
poderá trazer consequên-
cias severas para todos nós.

“As eleições são uma 
maneira de desenvolver a 
democracia, por isso te-
mos que fazer de uma for-
ma ordeira, pacífica e fes-

tiva, esforçando-nos para 
apresentar as nossas ideias, 
mensagens e programas de 
governação que criem ape-
tência dos eleitores”, disse 
Dinis Matsolo para quem 
a intolerância política que 
se verifica não abona em 
nada ao processo eleitoral.

Segundo o reverendo, 
é chegado o momento dos 
partidos políticos e seus 
simpatizantes cultivarem os 
princípios de respeito pe-
las ideias da outra pessoa, 
“mesmo percebendo que são 
estranhas, deve saber que se 
precisa delas para poder fa-
zer o seu contra-argumento”.

Partidos políticos instados a 
acabar com violência eleitoral
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Lançado projecto para a inclusão 
digital da mulher rural

O MIN - Mulheres Infor-
madas (WIN – “Women In the 
Network” na sua sigla inglesa), 
um projecto que visa contribuir 
para a redução da desigualda-
de digital do género e inclusão 
digital de mulheres e raparigas 
nas zonas rurais, foi lançado ofi-
cialmente, no dia 2 de Outubro 
corrente, no distrito de Ribáuè, 
na província de Nampula, pela 
Secretária Permanente Distrital, 
Cândida Gani.

O MIN é um projecto con-
junto entre a Gapi-SI, entanto 
que agência de desenvolvimen-
to focada na inclusão e inovação 
e a dinamarquesa BLUETOWN 
e foi um dos nove seleccionados, 
numa iniciativa mundial desig-
nada Women Connect Challen-
ge lançada pela USAID. 

A participação nesta inicia-
tiva, que contou com cerca de 
500 candidaturas de 89 países 

de todo mundo é um primeiro 
e importante passo na colabo-
ração entre estas duas empresas 
para promover a inclusão digi-
tal e tecnológica da mulher rural 
em Moçambique.

Tomaram parte da cerimó-
nia, além do Governo provin-
cial, os principais intervenientes 
deste projecto, nomeadamente 
o financiador USAID, o im-
plementador Gapi e seu par-
ceiro tecnológico, a empresa 
dinamarquesa BLUETOWN, 
a Ologa - uma empresa de área 
de Tecnologias de Comunica-
ção e Informação, subsidiária 
da Gapi que é dirigida por um 
Global Shaper moçambicano 
e 10 micro-operadoras que já 
estão em formação para opera-
cionalizarem a utilização desta 
ferramenta.

Usando da palavra na qua-
lidade de representante do Go-

verno, Gani enalteceu a inicia-
tiva que, “vem contribuir para 
responder a um dos desafios do 
Plano Quinquenal do Governo 
que é integrar a mulher em ac-
tividades de geração de renda. 
Este programa tem a vanta-
gem de, além de incentivá-las e 
apoiá-las na iniciação ou desen-
volvimento dos seus negócios, 
dotá-las de informação útil para 
a tomada de decisões que im-
pactem nas suas vidas”.

Já a representante da 
USAID, Tameeka Cameron, 
considerou que “esta é uma 
oportunidade para a mulher 
rural de Ribáuè desenvolver as 
suas habilidades. A nossa expec-
tativa é que este projecto alcan-
ce os objectivos pré-definidos e 
que sirva de exemplo para daqui 
se criarem outras réplicas nos 
outros distritos do país”.

O MIN propõe a integração 

de soluções de conectividade 
da BLUETOWN – ligar plata-
formas desconectadas a uma 
Local-CLOUD – com a experi-
ência comprovada da Gapi em 
promover a participação finan-
ceira das mulheres rurais e o 
desenvolvimento de habilidades 
de empreendedorismo em Mo-
çambique. As referidas soluções 
visam mudar, significativamen-
te, a forma como as mulheres e 
meninas acessam a tecnologia, 
para gerar resultados positivos 
para a saúde, educação e meios 
de subsistência para elas e suas 
famílias.

A Gapi e seu parceiro BLUE-
TOWN estão a ultimar negocia-
ções com parceiros importantes 
como a Autoridade Reguladora 
das Comunicações de Moçam-
bique (ARECOM) e o Fundo 
do Serviço de acesso universal, 
gerido por esta, para operacio-

nalizarem o programa “Rural 
Connect”, cujo objectivo é criar 
inclusão digital, através do acesso 
à internet nas zonas rurais. Estas 
entidades já têm um entendimen-
to para alargar  esta iniciativa a 
mais uma dezena de localidades.

“Este é mais um passo  que 
visa o alcance de um dos nossos 
objectivos que é promover a 
mulher e a rapariga, para que 
estas sejam protagonistas do 
processo de desenvolvimento 
mais inclusivo através da cria-
ção de pequenas empresas. O 
acesso à informação é vital para 
a implementação e o sucesso 
dos sonhos e empreendimen-
tos de milhões de jovens rurais, 
particularmente das mulheres, 
daí buscarmos parceiros com-
petentes e credíveis para este 
desafio”, indicou Nância Maca-
ringue, coordenadora do Pro-
grama ao nível da Gapi.



Para ser expoente do desenvolvimento

Nyusi exorta Cuamba a 
não fazer auto-golo

o candidato da Frelimo às presidenciais, Filipe Nyusi, vol-
tou a cidade de Cuamba, província de Niassa, para reafirmar 
que tem “sonho” de tirar Niassa do isolamento e do atraso eco-
nómico. Nyusi prometeu que caso vença as eleições vai cons-
truir mais infra-estruturas e fornecer mais energia eléctrica 
de qualidade.

Nyusi voltou, 
em campa-
nha eleitoral, à 
Cuamba para 
reafirmar que 

está pronto para se entregar 
ao desenvolvimento de Nias-
sa, tendo, na ocasião, apela-
do que “não façam auto-golo, 
nem semeiem aquela semen-
te que não germina, a vossa 
semente se chama Frelimo”.

Filipe Nyusi recordou que 
“quando estávamos a viver num 
período de grandes adversida-
des económicas, tudo que rea-
lizamos, conseguimos somente 
com a teimosia e imaginação, 
mas que estávamos a lutar para 
estar estáveis, vocês marcaram 
na própria baliza no ano passa-
do, agora, vejam que a estrada 
principal de Cuamba que leva 
a casa do vosso administrador 

continua empoeirada até hoje”.
Nyusi aproveitou a oca-

sião para anunciar mais um 
projecto em manga para Nias-
sa. Trata-se, segundo ele, do 
memorando de conservação 
da flora do qual espera em-
pregar cerca de 25 mil jovens. 
Ainda de acordo com Nyusi, 
Niassa é uma das províncias 
que foi escolhida para receber 
este projecto que foi assina-
do com a multinacional ENI.

“Mas ainda nessa manhã, 
assistimos a assinatura de 
mais um memorando na pré-
-fase de construção, nesse 
caso, do arranque do projec-
to de gás da empresa Exxon 
Mobil, Galp, ENI e ENH, 
e outros”, revelou Nyusi.

De acordo com Nyusi, 
com os referidos acordos, o 
mundo testemunhou a con-

fiança que as grandes em-
presas do mundo depositam  

no governo moçambicano.
“ O vosso primeiro secre-

tário provincial, quando eu lhe 
disse que vinha a Niassa, que 
concretamente iria aterrar em 
Lichinga, mas que ia directa-
mente a Mecanhelas e depois 
quero passar da minha casa 
tradicional em Cuamba, ele, 
embora tenha sido informado 

na última da hora, disse-me, 
venha que bastava somente 
se apitar que toda cidade de 
Cuamba estaria aqui repleta”, 
explicou Nyusi para de se-
guida sentenciar que “Cuam-
ba é de Nyusi e da Frelimo, 
então, eu não vim fazer ne-
nhuma mobilização, porque 
já combinamos quando pas-
sei por aqui da primeira vez”.

O candidato da Frelimo, 
Filipe Nyusi, também voltou a 
reiterar, em Cuamba, província 
de Niassa, o seu compromisso 
com a paz efectiva no nosso 
país, reconciliação nacional e 
promoção a cultura de trabalho.

“Quando vocês duvidaram 
de Nyusi, a primeira coisa que 
vos goleei foi trazer água para 
Cuamba, e depois vos prometi 
que não haveria de sair daqui 
sem trazer o comboio, ainda 
que vocês tivessem aquele que 
ia a Nampula, mas as vezes 
pensávamos só usar a linha de 
Lichinga, porque para ir a in-
terlagos era um problema. Só 
77 quilómetros, levávamos, 
mais ou menos, todo o dia a 
viajar e para sair daqui para 
Lichinga, mais ou menos, 200 
quilómetros, se levava cin-
co a seis dias, com o risco de 
descarrilamento no meio da 
viagem e o comboio ao invés 
de levar mais passageiros, le-
vava mais travessas, porque o 
risco de descarrilamento era 
maior”, anotou Filipe Nyusi.

Prosseguindo, Nyusi re-
velou ainda que disse para si 
mesmo que esse “sofrimento 
tem que acabar, agora estou 
a perguntar se o comboio não 
passa por aqui? E pergun-
to mais, se há-de vir alguém 
vos enganar aqui? Engana-
-se somente uma criança”.

“Vir aqui a Cuamba, em 
Niassa e dizer que quem está a 
construir a estrada de Cuamba 
para Lichinga é ele, então eu es-
tou aonde?”, questionou Nyusi 
para de seguida acrescentar que 
“a vossa província me pres-
sionou mais para construir es-
tradas, e estamos a trabalhar”.

Filipe Nyusi pediu firmeza 
do voto de Cuamba, alegada-
mente porque em Cuamba não 
pode haver auto-golo, ou seja, 
votar nos partidos da oposição.

Ainda em Cuamba, Filipe 
Nyusi prometeu projecto de de-
senvolvimento “certo” para por 
Cuamba a “andar” e pôr Cuam-
ba como uma cidade económica. 

“Cuamba tem que crescer a 
sério. Para tal, é preciso muito 
trabalho, já temos a universi-
dade, quando estive a traba-
lhar aqui fiz de tudo para que 
o quartel fosse transformado 
em universidade, porque essa 
coisa de guerra não queremos, 
abaixo a guerra, no nosso pro-
grama de governo é só paz, 
paz e paz”, explicou Nyusi.

Adiante, o candidato dos 
camaradas, Filipe Nyusi, re-
cordou aos presentes no seu 
Showmício, realizado no 
bairro de Mademo, distrito 
de Cuamba, que seu governo 
iniciou com o pagamento de 
subsídio de idosos “começamos 
com poucos, mas agora esta-
mos acima de 450 mil idosos”.

Para Nyusi, disse ainda que 
só vai  aumentar mais dinhei-
ro para a pensão dos idosos, só 
com mais trabalho e aumento 
da produtividade nacional, e 
para tal frisou que “vocês vão 
me ajudar também no dia 15 de 
Outubro a votarem na Frelimo”, 
explicou  Nyusi que a Frelimo 
também que quer estar em peso 
na Assembleia da República.

“Eu não quero deixar o meu 
projecto de desenvolver Cuamba 
pela metade, não podemos conti-
nuar a atrasar o desenvolvimento 
da província de Niassa e nesses 
cinco anos, provamos que Niassa 
pode ser expoente do desenvol-
vimento. Eu estou apostado em 
construir infra-estruturas, porque 
é a base de tudo, mesmo o for-
necimento da energia, queremos 
construir uma central eléctrica 
nesta província, estou a mobi-
lizar financiamento no estran-
geiro”, anunciou Filipe Nyusi.

“O meu sonho para Cuam-
ba é grande, não ando a dis-
cutir baixar o IVA do tomate, 
esta província para desenvol-
ver bem, só precisa de infra-
-estruturas e de energia que é 
fundamental, quanto ao for-
necimento de água, também 
aumentamos o nível. O vosso 
voto não interrompe o meu 
sonho, dia 15, resolvam o pro-
blema”, exortou Filipe Nyusi.

dÁVIo daVId
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O meu sonho 
para Cuamba é 
grande, não ando 
a discutir baixar 
o IVA do tomate, 
esta província 
para desenvolver 
bem, só precisa 
de infra-estrutu-
ras e de energia 
que é fundamen-
tal



As sistemáticas cenas de violência da campanha eleitoral/2019, 
em que se vêem as caravanas eleitoralistas do candidato presi-
dencial Daviz Simango e do seu partido MDM a serem proposi-
tadamente bloqueadas pelas caravanas do partido Frelimo, na 
província sulista de Gaza, e a cena “pacífica” em que o candidato 
presidencial, pela Renamo, Ossufo Momade, faz, na mesma pro-
víncia, a campanha a uma moldura populacional em que se pode 
ver muitas pessoas de vermelho, que faziam a campanha da Freli-
mo, paradas e a escutar disciplinadamente a do Ossufo, devem le-
var à conclusão de que, para haver ordem e paz entre os diferentes 
partidos, estes têm de ser portadores de armas.

A Renamo e a Freli-
mo, este como go-
vernante, são par-
tidos criados em 
armas, usaram-

-nas ao longo de todos os pro-
cessos para a imposição das suas 
vontades políticas e, mesmo nes-
te momento, discutem o proces-
so de desarmamento e desmo-
bilização das suas forças. Deve 
ser por isso que os apoiantes da 
Frelimo, sabendo que o seu opo-
sitor Renamo também conhece 
o segredo do manejo das armas 
e outras estratégias de violência, 
evitaram o confronto sob pena 
de se travar uma batalha armada 
com inevitáveis feridos e baixas 
de cada lado. Ao se elogiar aque-
le acto disciplinar, está-se a cul-
tuar um potencial do recurso às 
armas para se conseguir a ordem 
e a paz entre os adversários. 

O MDM e o seu candidato 
Daviz, que mais “vendem” a sua 
mensagem partidária pelo facto 
de não serem e nunca terem sido 
um partido armado, mas de paz, 
ironicamente, são, preferencial-
mente, as vítimas dessa violên-
cia física e de outras formas de 
obstrução do exercício pacífico 
do seu direito de fazer campanha 
eleitoral em qualquer espaço do 
território nacional, incluindo 
Gaza que se sabe ser quase toda 
pró-Frelimo não somente pelos 
dizeres do dístico deste partido 
de que “Gaza é 100% da Freli-
mo”, o que levou o candidato 
presidencial deste partido, num 
comício em Gaza, a admirar-se 
e afirmar que “vocês nunca mu-
dam”, mas pelos resultados de 
todos os pleitos eleitorais ante-
riores em que a oposição nunca 
logrou, de perto, nenhum resul-

tado. Este genuíno orgulho dum 
partido desarmado e pacífico (o 
MDM) vê o seu trunfo de pacífi-
co transformado em fraqueza e, 
assim como outras forças políti-
cas desarmadas, pode motivar-se 
para o uso das armas (violência). 

Observa-se que mesmo em 
algumas questões de fundo sobre 

a soberania nacional, o MDM, 
com mandato parlamentar, a 
sua vontade de ser para inclusão 
nessas questões têm sido um gri-
to no deserto, mas tendo de se 
contentar em votar ou, no má-
ximo, abster-se de qualquer en-
tendimento entre os dois eternos 
beligerantes armados. Reforça-

-se assim, infelizmente, o valor 
do uso das armas como forma 
de legitimar qualquer vontade 
política. A arma é, afinal, o ele-
mento simbólico da nossa sobe-
rania presente na nossa bandeira 
e, argumentam-se os seus usu-
ários, porquê não usar este ins-
trumento para se dar um passo 
para mais democracia ou outro 
objectivo. Assim, com as mentes, 
as mãos e até os símbolos sobe-
ranos armados como estão, não 
desestimula facilmente o recurso 
à violência, seja ela de que tipo 

for. 
É assim que até aqui nin-

guém conseguiu compreender 
e explicar a razão da uma pro-
palada definitividade da paz na 
assinatura do “Acordo de Paz 
Definitiva”, recentemente assi-
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nado em Maputo, na mesma al-
tura em que o General Nhongo 
e seus homens da mesma Rena-
mo, esta, um dos signatários do 
Acordo com o governo da Freli-
mo, de armas na mão, negavam 
e negam o próprio Acordo e 
juram pela continuidade da vio-
lência se as suas reivindicações 
não forem satisfeitas. Do outro 
lado, é o outro assinante deste 
Acordo de Paz Definitiva, a Fre-
limo, na qualidade de governan-
te, que violenta os manifestantes 
do MDM e do seu candidato. 

Mas ao general Nhongo, porque 
exibe o instrumento de guerra, 
ser-lhe-á ouvido e atendidas as 
suas vontades. Quem assim pode 
negar que, em Moçambique, 
qualquer avanço político signi-
ficativo tem de ser forçado pelas 
armas ou violência e não pelo 
discurso? Quem pode assim, 
sinceramente, gritar de que Mo-
çambique ou os moçambicanos 
são pacíficos se qualquer proces-
so histórico democratizante foi e 
é forçado pelas balas? É que esta 
democracia foi conseguida por 
uma prolongada luta armada de 
16 anos. 

Descentralização 

A descentralização que ora 
foi legislada e vai permitir a elei-
ção de governadores de outros 
partidos resultou da luta arma-
da depois de a Renamo, pelo seu 
falecido líder, Afonso Dhlaka-
ma, exigir a governação das seis 
províncias onde havia ganho nas 
eleições. A exigência da Rena-
mo foi suscitada, como evocou 
na altura, pelos resultados elei-
torais fraudulentos que deixa-
ram a oposição numa situação 
de desespero, pois lhe pareceu e 

parece que, por mais que o povo 
deposite mais votos nela, nunca 
mais vai vencer as eleições (pre-
sidenciais e legislativas), ficando 
assim condenada a ser uma per-
pétua oposição. 

As exigências da Renamo (de 
nomear os seus seis governado-
res) não foram satisfeitas alegan-
do-se triunfalmente a inconsti-
tucionalidade da exigência, mas 
um dos que descobrira alguma 
possibilidade constitucional 
para a efectividade legal das no-
meações, o professor e constitu-
cionalista franco-moçambicano, 
Gilles Cistac, acabou, nessa al-
tura, sendo barbaramente as-
sassinado por baleamento em 
pleno dia e via pública. Depois, 
como histórico, seguiu-se, um 
conflito político-militar entre os 
mesmos, a Renamo e o gover-
no da Frelimo, em que o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 
encontrou a morte nas matas de 
Gorongosa, que forçou, este con-
flito armado, mais um passo para 
mais democratização através da 
descentralização. Quer dizer, um 
tiro para se dar cada passo. 

Agora, será que a Renamo, ao 
que tudo indica está no seu me-
lhor momento eleitoral por causa 
das dívidas ocultas que levaram 
ao sofrimento e descontenta-
mento dos moçambicanos, está 
com mais possibilidades de ven-
cer em mais províncias que nas 
anteriores, vai conseguir atingir 
aquela tabela (seis províncias) ou 
pode até reduzi-la uma vez que 
é do interesse da Frelimo ganhar 
as províncias, o que antes não era 
tanto como agora? E o que acon-
tecerá se a Renamo não conse-
guir ganhar até as seis províncias 
e saldar-se em duas ou três, sem 
falar das presidenciais e legislati-
vas? Como vai se compreender 
e se interpretar este fenómeno? 
Acima de tudo, o que vai aconte-
cer? Que cenários se pode espe-
rar? Será que o país vai de novo 
“arder” suportando dois, três ou 
mais conflitos no mesmo territó-
rio tal como acontece no corno 
de África onde os generais é que 
governam nos respectivos espa-
ços do território despedaçado? 

Censo eleitoral fraudulento

É que tudo isto acontece num 
ano eleitoral em que, de acordo 
com muitos actores políticos da 
sociedade civil e da oposição e, 
como a chefe da bancada parla-
mentar da Renamo, Ivone Soa-

res, as recentes cenas de fraude 
nas últimas eleições municipais, 
o censo eleitoral fraudulento de 
Gaza, negado pelo INE, a contes-
tação do processo de DDR por 
alguns guerrilheiros da Renamo 
que continuam nas matas com as 
suas armas, etc., constituem, per 
si, um jogo com resultados pré-
-fabricados e que, por isso, seria 
de todo aconselhável, para quem 
se julga prejudicado, nunca ter 
entrado em campo a jogar (con-
correr). Estes e outros actos, in-
cluindo a visita papal em tempo 
eleitoral, podem ser reconvoca-
dos para o contexto de contesta-
ção e reivindicação dos resulta-
dos eleitorais. Os legalistas dirão 
que as razões evocadas são ex-
temporâneas e “atirarão” na cara 
do reivindicador que “porque 
aceitaste concorrer”. E a senhora 
Ivone dirá aos seus: “Não disse? 
Não avisei?”. E, tal como o censo 
de Gaza, os resultados serão vali-
dados com a chancela dos obser-
vadores internacionais e assim 
se imagina o ditado: “os cães la-
dram e a caravana passa”. 

Todos estes cenários referi-
dos, se resultarem na percepção, 
por parte da oposição e dos seus 
apoiantes, de que os resultados 
eleitorais, agora e a médio e lon-
gos prazos, nunca podem ser 
ganhos pela oposição por força 
fraudulenta, isto é, de que nunca 
vão governar, a não ser nos pou-
cos municípios, o quê a oposição 
e populações que votam nela 
vão entender e fazer? Que pas-
so mais democratizante pode ou 

vai ser apontado pelos mesmos? 
Se consideramos o processo his-
tórico político moçambicano de 
conquista de democracia, desde 
o tempo colonial até ao presente, 
como sempre caracterizado pelo 
trinómio “exigência - conflito ar-
mado -  satisfação da exigência”, 
será que esta roda tenebrosa vai 
continuar a girar neste sentido? 
Ou seja, qual vai ser a exigência 
mais democratizante? E perante 
a negação desta, evitar-se-á o ha-
bitual ciclo do conflito armado 
para a imposição da exigência? 

Realidade preocupante

Esta realidade, triste, levan-
ta a preocupação sobre o que 
se pode fazer para se parar este 
trinómio da roda giratória de 
violência. Por isso, a vontade e a 
inteligência dos actores políticos, 
da sociedade civil e de outros de-
vem se focar na busca duma so-
lução efectiva contra este cancro 
político moçambicano. Das pos-
síveis soluções, ocorre-nos a que 
tem sido mais referida publica-

mente: a reforma dos órgãos 
eleitorais (STAE e CNE). Po-
rém, tendo em conta o contexto 
histórico e actual, esta solução 
parece que pode não passar de 
discurso político para satisfazer 
a vontade dos que já acreditam 
que, pura e simplesmente, essa 
reforma será mais uma moldura 
legal, mais uma letra legal, isto é, 
que, mesmo assim, vai perpetuar 
o mesmo (a Frelimo) na gover-
nação do país, acusando-a de uso 

de outros recursos fraudulentos, 
acreditando assim na impossi-
bilidade de uma alternância do 
poder. É que cada vez mais se 
ouve a expressão: “estamos can-
sados”, de cujo valor semântico 
pode remeter a uma vontade de 
“vale tudo” para forçar a situação 
para o que querem, podendo-se 
antever então um braço de ferro 
entre a habitual legalidade e a ile-
galidade que sempre depois passa 
para a violência, um pouco daqui-
lo que assistimos em muitos países 
africanos. 

E agora? Tem de se acreditar 
e se descobrir uma outra solução 
e a que nos ocorre e nunca foi ex-
perimentada, em Moçambique, 
apesar de, em várias ocasiões, se 
ter oferecido oportunidade para 
ser implementada e nunca o foi é 
o que muitos chamam de inclusão. 
Mas este é um termo que se ofe-
rece para muitas e até divergentes 
interpretações e que ninguém o 
recusa e se recusa de não ser in-
clusivo na administração do que 
lidera. Este termo tem o mesmo 
valor semântico difuso do termo 

“democracia”. Mesmo o colonista 
Marcelo Caetano devia se afirmar 
democrata e promotor da inclusão 
na sua governação do seu império 
colonial. Após a independência, 
mesmo numa administração go-
vernativa marxista-leninista que 
sempre conduz a uma política mo-
nopartidária, à ditadura proletária 
e total partidarização do estado, 
o presidente Samora e a Frelimo 
sempre se afirmaram democratas 
e promotores da inclusão. 
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Um dia antes de casar
Assalta banco para comprar 
anel e pagar cerimónia 

Pedro Santo Domingo foi 
pai há alguns meses e quis 
eternizar o momento tatu-
ando nas costas o nome do 
menino. E assim o colombia-
no inscreveu nas suas costas o 
nome Benjamin, em letras gi-
gantes, para que todos pudes-
sem ver o seu orgulho de pai.

Mas a história teve um 

desfecho pouco simpático 
para este jovem de 22 anos, 
revela o diário Opinion. É que 
Pablo descobriu no telefone 
da sua namorada conversas 
comprometedoras desta com 
um dos seus ex-namorados. 
Ao confrontá-la, o caso ficou 
ainda pior. A mulher não só 
lhe disse que pretendia deixá-

-lo para regressar ao seu anti-
go amor, como lhe comuni-
cou que, afinal, Benjamin não 
é filho dele, mas antes do rival.

Incrédulo, Domin-
go tratou de fazer testes de 
DNA, que comprovaram 
que a mulher tinha razão 
- Benjamin é mesmo filho 
do ex da sua companheira. 

O jovem reagiu da pior ma-
neira. Embebedou-se, bateu 
na namorada com um pau e 
os vizinhos tiveram de chamar 
polícia. Depois de se acalmar, 
contou a história aos polícias 
e o caso tornou-se conhecido.

Pedro pondera agora fazer 
um tratamento a laser para re-
mover a tatuagem, mas conta 
que, para já, está a fazer tera-
pia psicológica para ultrapas-
sar o trauma que está a viver.

Um homem foi detido no 
Texas, nos Estados Unidos, 
depois de assaltar um ban-
co um dia antes de casar. De 
acordo com a ABC News, o 
suspeito, identificado como 
Heath Bumpous, cometeu o 
crime porque precisava de 
dinheiro para pagar o anel e 
a cerimónia de casamento.

O homem estava armado, 
dirigiu-se a uma funcionária 
do Citizens Stae Bank, na ci-
dade de Groveton, e exigiu 
dinheiro. Após o assalto o 
suspeito fugiu do local, mas 
foi apanhado pelas câma-
ras de vigilância do banco.

O chefe da polícia de Tri-

nity County, Woody Wallace, 
decidiu publicar as imagens do 
homem nas redes socais. Foi a 
noiva quem o identifico e pe-
diu-lhe que confessa-se o crime.

“Ela entrou em contac-
to com ele e perguntou-lhe 
se tinha assaltado o banco. 
Pediu-lhe que se fosse entre-
gar às autoridades ou então 
era ela quem o fazia”, conta 
o polícia ao site de notícias. 

O homem seguiu os con-
selhos da futura mulher e 
entregou-se às autoridades, 
confessando o crime. Gran-
de parte do dinheiro foi re-
cuperada e o homem foi 
acusado de roubo agravado.

Jovem remove tatuagem do 
braço com ralador de queijo

Um jovem argentino, de 
21 anos, removeu uma ta-
tuagem que tinha no braço 
com um ralador de queijo. 

De acordo com o portal In-
fobae, o homem queria entrar 
na Polícia de Segurança Aero-
portuária e um dos requisitos 
era não ter tatuagens. Para re-
solver o problema, o jovem re-
solver apagar a tatuagem recor-
rendo ao utensílio de cozinha.

A história tornou-se públi-
ca depois de um amigo do jo-
vem ter publicado as fotogra-
fias do momento no Twitter. 

“Um amigo fez uma ta-
tuagem e como não gos-
tou tirou-a com um ra-
lador de queijo. Sim, um 
ralador de queijo”, escre-
veu o rapaz na rede social.

Ao Infobae, o jovem ta-

tuado conta que lhe tinham 
dito que não podia traba-
lhar na polícia com tatu-
agens visíveis. Então, em 
2017, resolveu remover o 
desenho para conseguir en-
trar no posto e também por 
uma questão de “estética”.

“Não gostei de como 
esta ficou. Então procurei 
no YouTube. Primeiro ten-
tei tirar com pedra pomes, 
mas não resultou. Então 
tentei com o ralador. Doeu 
e sangrei imenso”, revelou.

Depois de decidir remover 
a tatuagem sozinha, o jovem 
teve de recorrer a uma urgência 
hospitalar onde lhe foi adminis-
trada uma vacina anti-tetânica. 

Apesar da situação insólita 
e perigosa, o rapaz ficou ape-
nas com uma grande cicatriz.

Jovem tatua o nome do filho nas 
costas e descobre que afinal não é seu

Para que mulher o perdoe

Marido tatua confissão 
de traição no peito 

Jose Torres não olhou a 
meios para conseguir obter 
o perdão da companheira. 

Depois de ter traído a mulher, 
Jose Torres moveu todos os seus 
esforços para obter o seu perdão.

O homem tatuou a con-
fissão do que fez no peito, 
bem como de todas as coi-
sas que magoaram a esposa 
ao longo do seu casamento.

“Eu, Jose L. Torres, estou 
a fazer uma tatuagem volun-

tariamente, de modo a conse-
guir conquistar a confiança da 
minha mulher de volta pelo 
sofrimento e dor que causei no 
nosso casamento. Eu sou menti-
roso, traidor, manipulador, um 
velhaco, um amante de prosti-
tutas, um desonesto e desrespei-
tador”, pode ler-se na mensa-
gem escrita na pele do homem. 

A fotografia da tatuagem 
foi partilhada nas redes so-
ciais e está a tornar-se viral.

Um homem de 24 anos, 
no estado de Carolina do Sul, 
EUA, foi acusado de posse ile-
gal de armas de fogo. O jovem 
estava impedido de possuir 
qualquer arma devido ao seu 
registo criminal.  

Michael Vines foi preso 
este fim-de-semana depois de 
ter chocado com o seu Toyo-
ta contra um poste de energia. 
De acordo com o The Smoking 
Gun, os bombeiros terão visto 
o acusado a apanhar uma arma 
da relva.

As autoridades acusaram 
Vines de conduzir com a carta 
suspensa, excesso de velocida-
de e posse ilegal de uma arma 
de calibre 38 carregada. 

Curiosamente o jovem não 
esconde o seu gosto por armas e 
tem uma tatuada de uma pistola 
na testa.

Homem com 
tatuagem na cara 
acusado de posse 
ilegal de arma
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Black Bulls sobe ao Moçambola-2020
O técnico português Hélder 

Duarte fez história, domingo, 
ao levar a Associação Black 
Bulls ao Moçambola-2020. Os 
Touros, que já há algumas se-
manas estavam na iminência 
de ascenderem à competição 
mais importante do futebol 
moçambicano, confirmaram 
finalmente esse feito ao vencer 
as Águias Especiais, por 3-1, 
em partida da 21.ª e penúltima 
jornada do Campeonato da Di-
visão de Honra -Zona Sul.

Quando falta uma jornada 
para o fim, Black Bulls co-
manda com 50 pontos, mais 8 
que Associação Desportiva de 
Macuácua, derrotada diante da 
Académica, por 2-1. Com este 
desaire, AD Macuácua não só 
viu os comandados de Hélder 
Duarte sagrarem-se campeões, 
como agora tem mais perto 

o Desportivo da Matola, que 
venceu o Temusa Costa do Sol, 
por 1-0, com apenas menos 3 
pontos.

Mas ainda sobre a festa 
da Black Bulls importa que 
se diga que por estas alturas o 
nome mais falado é de Hélder 
Duarte, ele que chegou há 3 
anos a Moçambique no âmbito 
do protocolo do FC Porto com 
Associação Black Bulls para 
descoberta de talentos. A ver-
dade é que Hélder Duarte viria 
a assumir-se como treinador 
dos seniores, tendo em 2018 
sido campeão da cidade de Ma-
puto, título que lhe valeu a su-
bida a Divisão de Honra.

O técnico, 37 anos, chegou 
a ser guarda-redes no Paredes e 
no Vitória do Guimarães, tendo 
depois enveredado pela carrei-
ra de treinador. (abola)

Pelo segundo ano consecutivo

 ADV-cmc na final da taça de 
veteranos de Maputo 

Depois de ter deixado escapar o 
troféu que ficou com o Choupal no 
ano passado, ADV-CMC volta a estar 
a um jogo para sagrar-se detentor da 
Taça de Veteranos de Maputo, desta 
feita diante do Xipanipane.

Depois de ter suado as estopinhas 
diante dos Leões Bravos, nos quartos 
de finais, onde a ADV-CMC precisou 
da lotaria das grandes penalidades para 

vencer, nas meias-finais, a equipa de 
Magoanine CMC cilindrou sem apelo 
nem agravo o Matendene por quatro 
bolas sem concorrência.  

A vitória da ADV-CMC começou 
a ser desenhada aos 5 minutos, com 
Betinho a facturar na conversão de 
uma grande penalidade. Sete minutos 
depois foi a vez de Danito a dilatar o 
“score”. Depois, o Matendene tentou 

reagir, esboçando jogadas de perigo 
na grande área adversária, mas seria 
uma vez mais, o Betinho a chegar ao 
golo aos 35 minutos. As duas equipas 
foram ao intervalo com 3-0 a favor da 
ADV.

No reatamento, a equipa dos jo-
gadores experientes como Alvarito, 
Fanuel, Duda, Edgar e outros limitou-
-se a gerir o resultado. Ainda assim o 
Matendene não desarmou,  buscava o 
golo de honra e jogava em superiorida-
de numérica após a expulsão do Garra-
fão. Mas seria ADV-CMC a chegar ao 
quarto golo, através do aniversariante 
do dia, Capitão Sulila, após um cruza-
mento soberbo de Edgar e um cabece-
amento certeiro, sentenciando o jogo.  

Depois do apito final, o Presiden-
te da ADV-CMC, Sidónio Chavisse, 
garantiu que a sua colectividade tudo 
fará para não deixar escapar o título 
do vencedor da Taça de Veteranos, 
palavras secundadas pelo Capitão 
da ADV-CMC, Maurício Sulila, que 
garantiu que a sua equipa tem olhos 
postos no troféu que escapou no ano 
passado a favor de Choupal. 

“Vamos dar tudo para sermos os 
vencedores. Sabemos que do outro 
lado teremos um adversário com as 
mesmas ambições e teremos que de-
monstrar em campo que merecemos 
erguer o troféu”, disse Sulila.

Na outra partida da meia-final da 

Taça de Veteranos de Maputo, Xipa-
nipane eliminou o Madgumb’s por 5-3 
na loteria das grandes penalidades.  

 No próximo fim-de-semana, joga-
-se a vigésima e nona jornada do Cam-
peonato de Veteranos de Maputo. A 
prova é liderada pelo Jardim com 68 
pontos, mais sete pontos que o segun-
do classificado ADV-CMC com 61 
pontos, na terceira posição estão os 
Amigos de Khongolote com 57 pontos 
e Tsalala  na quarta com 53. Na linha 
da despromoção estão os Leões Bra-
vos, com 24 pontos, os mesmos que 
Eleven Main, Sustenta com 19 e Vete-
ranos Unidos são o lanterna vermelha 
da prova com apenas três pontos.

a próxima jornada ( 29ª) engloba os 
seguintes duelos: 

Munnas vs Xipanipane
Amigos de Khongolote vs Eleven 
Main
Luís Cabral vs Círculo
Amigos da Matola vs Jardim
Sustenta vs Choupal
Veteranos Unidos vs Matendene
Tsalala vs Khongolote FC
Mafalala vs Leões Bravos
Inhagoia vs ADV CMC
Madgumb’s - de fora da jornada, una 
vez que Aeroporto foi irradiado da 
competição por práticas anti-despor-
tivas.

Quinta-feira, 10 de Outubro de 201920 |  zambeze  |dEsporto|



Qatar: atletas e operários queixam-se do calor
O Qatar recebe actualmen-

te o Campeonato do mundo de 
atletismo com fortes críticas 
de atletas devido ao calor ex-
tremo que estaria na origem de 
um número recorde de aban-
donos na maratona feminina, 
por exemplo. Neste cenário 
surgem denúncias das condi-
ções de trabalho dos operários 
nas obras em curso visando o 
Mundial de futebol de 2022.

O mercúrio tem esta-
do acima dos 30 graus, 
com 70% de humidade, 
mas pode subir até aos 45 !

A maioria dos operários 
das obras do emirado são tra-
balhadores asiáticos como 
lembra Hiba Zayadin, da ong 
de defesa de direitos huma-
nos Human Rights Watch.

“Vimos maratonistas a cair 
ao chão por causa das condições 
extremas de calor e de humida-
de… isso dever-nos-ia lembrar 
que os trabalhador e estrangei-
ros trabalham arduamente 12 
horas por dia nestas mesmas 
condições, ou ainda piores.

E a pouca protecção de 
que beneficiam é uma proi-
bição de trabalhar no verão 
entre as 11h30 e as 15h… 
mas isso só diz respeito aos 
meses mais quentes do ano.”

Por seu lado o diário bri-
tânico The Guardian publica 
um estudo científico de acordo 
com o qual o calor mata cen-
tenas de trabalhadores estran-
geiros anualmente nas obras 
no Qatar, enquanto o emira-
do fala em “mortos naturais”.

Jogo de futebol no Irão

São esperadas cerca de 
três mil e quinhentas mulhe-
res no Irão-Cambodja desta 
quinta-feira, jogo que marca 
o fim da proibição das mu-
lheres em estádio de futebol 
iranianos, imposta em 1979.

Os bilhetes para o en-
contro de qualificação para o 
Mundial 2022, que terá lugar 
em Teerão, esgotaram, num 
estádio com a capacidade de 
80 mil espectadores, onde 
«está garantida a presença de 
cerca de três mil e quinhen-

tas mulheres», avançou a 
agência iraniana de notícias.

Recorde-se que a abertura 
dos estádios a mulheres surge 
semanas depois de a jovem 
Sahar Khodayari, conhecida 
como Blue Girl, morrer, após 
se ter imolado em frente a um 
tribunal de Teerão, num acto 
que tomou por ter sido con-
denada a seis meses de pri-
são por tentar ir a um jogo.

Países que impedem mu-
lheres de entrar nos está-
dios? Eis o apelo da UEFA

Depois da «onda» de pro-
testos que surgiram após a 
morte da jovem de 29 anos, 
a FIFA deslocou-se à capital 
iraniana, ausentando-se de-
pois de receber garantias de 
que as mulheres seriam auto-
rizadas a entrar nos estádios.

O estádio Azadi vai marcar 
o primeiro encontro com mu-
lheres nas bancadas, onde es-
tão a ser colocadas redes para 
separar homens e mulheres. 
O encontro está marcado para 
esta quinta-feira, às 14h30.

Mais de três mil 
mulheres esperadas

Nas redes sociais, o actual 
médio dos Chicago Fire assu-
me que o momento de aban-
donar o futebol profissional 
chegou e agradeceu a todos 
os que o apoiaram ao longo 
da carreira: fãs, Bayern de 
Munique, Manchester Uni-
ted, Chicago Fire e a selec-
ção alemã, além da esposa, 
Ana Ivanovic, e da família.

 “Dizer adeus como 
um jogador activo faz-me 
sentir um bocado nostál-
gico, mas também estou 

ansioso pelos desafios en-
tusiasmantes que me espe-
ram. Vou continuar fiel ao 
futebol”, escreveu ainda.

Schweinsteiger vai ter-
minar assim a carreira aos 
35 anos. O internacional ale-
mão conquistou oito bundesli-
gas, sete Taças da Alemanha, 
duas Taças da Liga do mesmo 
país, duas Super taças, uma 
Taça de Inglaterra, uma Taça 
da Liga inglesa, uma Liga dos 
Campeões, uma Liga Europa 
e um Mundial de selecções.

Schweinsteiger 
anuncia fim de 
carreira
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Muitos comerciantes cabo-verdianos receiam perder gran-
de parte dos seus negócios e temem o aumento do desemprego, 
com a nova lei do álcool, muita contestada.

Marisa Ta-
vares Gon-
ç a l v e s , 
m o r a d o r a 
em Achada 

Mato, gere, juntamente com a 
irmã, um quiosque no Sucupi-
ra, o maior mercado a céu aber-
to de Cabo Verde, situado na 
Fazenda, cidade da Praia.

O negócio começou há pou-
co mais de um ano e corre de 
vento em popa, com a venda 
de almoços, bebidas alcoólicas, 
sumos, água, entre outros pro-
dutos.

Tudo poderá mudar, com a 
entrada em vigor da nova lei do 
álcool, que proíbe, por exem-
plo, a venda de bebidas alcoó-
licas em quiosques, barracas e 
cantinas.

Marisa Gonçalves recordou 
que já recebeu uma visita da 
Inspecção Geral das Activida-
des Económicas (IGAE), que 
informou que as bebidas devem 
ser retiradas.

“Vinho, cerveja, aguarden-
te, tudo isso vai ser proibido. 
Podemos ficar apenas com 
sumo e água”, lamentou, dizen-
do que já não vai poder vender 
“nem um vinho para acompa-
nhar o almoço”.

“Para não prejudicar muito, 
pelo menos deveriam proibir 
apenas aguardente, e deixar vi-
nho e cerveja, para acompanhar 
o almoço”, sugeriu Marisa, ga-
rantindo que se o negócio não 
render, o único remédio vai ser 
fechar as portas.

A proprietária pede igual-
mente mais união entre os co-
legas, para contestar a nova lei, 
que disse protege os minimer-
cados, que vão continuar a ven-

der tudo, enquanto os quios-
ques não.

Uns metros mais à frente, 
Adilson Ferreira trabalha numa 
roulotte, que presta o mesmo 
serviço de venda de almoços 
no local que é muito frequenta-
do sobretudo por condutores e 
hiaces, as carinhas de transpor-
te de passageiros para os vários 
concelhos do interior da ilha de 
Santiago.

Diz que há alguns pontos 
que discorda, mas também ou-
tros que concorda na nova lei, 
nomeadamente a proibição de 
venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, o consu-
mo na via pública e nos locais 
de trabalho públicos e do sector 
privado.

Adilson Ferreira foca na 
proibição de venda de bebi-
das alcoólicas a menos de 200 
metros de estabelecimentos de 
ensino ou outros espaços edu-
cativos, dando um exemplo da 
mãe, que há 33 anos construiu 
uma casa na localidade de Can-
celo, concelho de São Domin-
gos, mas há 18 foi construída 
uma escola a menos de 100 
metros da habitação.

“Será que é a casa da minha 
mãe que tem que sair, ou é a 
escola?”, questionou Adilson 
sobre a nova lei, que tem sido 
alvo de muitos debates e ques-
tionamentos em todo o país.

O jovem disse que a lei de 
2015 que veio regular a pro-
dução e comercialização da 
aguardente de cana-de-açúcar, 
tradicionalmente conhecida por 
grogue, melhorou a qualidade 
da bebida, mas entende que a 
nova lei do álcool vai aumentar 
o desemprego no país.

Adilson Ferreira é também 
taxista e trabalha das 19:00 
às 07:00, mas disse que vai 
ser “obrigado” a fechar o ex-
pediente mais cedo porque o 
movimento nas ruas e nos esta-
belecimentos de diversão noc-
turna vai reduzir.

“Vamos ver todas as situ-
ações, porque a IGAE está no 
terreno, juntamente com os po-
liciais. Vamos ver se as propos-
tas vão ao encontro das nossas 
expectativas. Se piorar, preferi-
mos fechar, para não ficarmos 
com problemas”, projectou.

Adilson disse que já regis-
tou reclamações dos clientes, 
que garantiram que depois de 
hoje dificilmente vão consu-
mir no quiosque onde trabalha 
juntamente com mais quatro 
pessoas.

Perante a nova lei, suge-
riu ao Governo a isenção aos 
pequenos proprietários do pa-
gamento de impostos, para 
que possam continuar com os 
negócios e “recuperar” algum 
dinheiro investido.

Adilson reconheceu que 
o ganho do quiosque provém 
sobretudo da venda de bebi-
das alcoólicas, mas afirmou 
que os funcionários têm por 
hábito aconselhar os clientes a 
beber com moderação e a não 
vendem bebidas a pessoas que 
aparentam estar em estado de 
embriaguez.

Em vez de proibir o consu-
mo através de uma lei, o jovem 
cabo-verdiano sugeriu ao Go-
verno maior fiscalização para 
mais rigor e qualidade na pro-
dução de bebidas alcoólicas no 
país.

Há vários anos que Ana 
Paula Fernandes possui uma 
barraca no bairro de Tira Cha-
péu, onde vende carne assada 
e grelhada, tudo acompanhado 

Samuel Little confessou, no 
ano passado, que matou 93 pes-
soas entre os anos 70 e 2005 e os 
analistas do FBI acreditam que 
as suas palavras são credíveis. 
Os investigadores já verifica-
ram e confirmaram 50 crimes.

As vítimas, quase todas mu-
lheres, foram todas estrangu-
ladas, à excepção de uma que 
foi afogada, mas muitas das 
investigações desses crimes fo-
ram concluídas relacionando 
as causas da morte com over-
doses ou até acidente. O FBI 
diz também que alguns cor-
pos nunca foram encontrados.

O FBI publicou ainda 30 
desenhos do criminoso que re-
tratam as vítimas. Little, de 79 
anos, está preso na Califórnia 
desde 2012 depois de ter sido 
condenado a várias prisões per-
pétuas pela morte de três mu-
lheres, conta o “The Guardian”.

O Federal Bureau of In-
vestigation está, há cinco 
anos, a investigar a relação 
de Little com múltiplos cri-
mes por resolver. Agora que 
admitiu a sua responsabilida-
de, falta ainda o match com 
outras dezenas de investiga-
ções incompletas ou erradas.

Confessa ter morto mais de 90 mulheres 

Samuel Little é o serial 
killer mais letal dos EUA 

Cabo Verde

Nova lei do álcool preocupa comerciantes
com cerveja, grogue, uísque.

Com a nova lei, prevê uma 
diminuição do rendimento, 
porque “ninguém vai sair de 
sua casa para beber sumo e 
bolo num quiosque”.

“Acho que deveriam criar 
condições para as pessoas ven-
derem. Ver, por exemplo, se o 
espaço está limpo, para depois 
começar com outras medidas. 
Querem nos mandar todos para 
o desemprego”, protestou.

Ana Paula falava à Lusa 
na Fazenda, minutos depois de 
ter ido pedir esclarecimentos 
à IAGE, que a informou que 
pode vender todo o tipo de co-
mida, mas menos bebidas alco-
ólicas.

“Perguntei se posso vender 
dentro de casa. Disseram-me 
que como tenho documento de 
quiosque, tenho de ir falar com 
a Câmara [Municipal], para ir 
ver o espaço”, adiantou.

A comerciante não tem dú-

vidas que muitos colegas vão 
ficar prejudicados com a nova 
lei. “Por isso, peço a quem de 
direito para ir ao terreno para 
ver, ou quem que aprovou a 
lei para se consciencializar um 
pouco, porque muita gente está 
revoltada”.

A nova lei foi aprovada 
pelo parlamento cabo-verdiano 
em Março e promulgada a 01 
de Abril pelo Presidente da Re-
pública, Jorge Carlos Fonseca, 
promotor da campanha “Menos 
Álcool, mais Vida”, que visa 
contribuir para a diminuição do 
uso abusivo e da dependência 
do álcool no país.

A lei proíbe ainda a venda 
ambulante e qualquer forma de 
publicidade de bebidas alco-
ólicas, a venda e colocação à 
disposição de bebidas alcoóli-
cas em clubes, salas ou recintos 
desportivos, festas académicas, 
comícios e eventos de frequên-
cia de jovens e menores.(lusa)
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Angola
Minas de diamantes, ferros e 
fosfatos em concurso público

O Ministério dos Recur-
sos Minerais e Petróleos de 
Angola abriu um concurso 
público internacional para 
atribuir direitos de prospec-
ção e exploração de minas 
de diamantes, ferro e fosfa-
tos, nas províncias das Lun-
das, Cuanza Norte, Cabinda 
e Zaire.

As cinco concessões mi-
neiras localizam-se em Ca-
mafuca-Camazambo (dia-
mantes, na Lunda Norte), 
Tchitengo (diamantes, na 
Lunda Norte e Sul), Kassala 
Kitungo (ferro, no Cuanza-
-Norte), Cácata (fosfatos, 
em Cabinda) e Lucunga 
(fosfatos no Zaire).

O anúncio hoje divulga-
do especifica, no caso dos 
diamantes, que o objectivo 
é o aumento de produção, 
estando a concurso as con-
cessões de Camafuca-Ca-
mazambo, com uma área de 
1.389 quilómetros quadra-
dos, e Tchitengo, com um 
total 1.022 quilómetros qua-
drados.

A concessão de ferro de 
Kassala Kitungo com 7.750 
quilómetros quadrados visa 
dar seguimento ao Programa 
de Apoio à Produção, Diver-
sificação das Exportações e 
Substituição de Importações 
(PRODESI).

As concessões de fos-
fatos de Cácata (21,16 
quilómetros quadrados) e 
Lucunga (171 quilómetros 
quadrados) irão contribuir 
para o lançamento da indús-
tria de fertilizantes em An-

gola.
A adjudicação será feita 

aos candidatos “cuja pro-
posta for considerada eco-
nómica e tecnicamente mais 
vantajosa e que demonstrem 
que possuir competências 
necessárias para desenvol-
ver programas de trabalhos 
que garantam a produção na 
concessão mineira”.

As propostas podem ser 
apresentadas até ao dia 18 de 
Novembro de 2019, poden-
do as empresas, nacionais 
ou estrangeiras, concorrer 
individualmente ou em con-
sórcio.

Os candidatos deverão 
entregar, entre outros do-
cumentos: informação de-
talhada da sua experiência 
em prospecção e exploração 
de recursos minerais, bem 
como da sua estrutura pa-
trimonial, e referências de 
instituições bancárias idó-
neas que atestem a sua capa-
cidade financeira; relatório 
de contas dos últimos três 
anos; proposta de programa 
de trabalhos a desenvolver; 
plano de responsabilidade 
social; plano de formação e 
capacitação da mão-de-obra 
local, etc.

Antes do concurso foram 
realizadas cinco apresenta-
ções técnicas com estreia 
em Luanda, a 27 de Agosto 
2019, seguindo-se o Dubai, 
a 10 de Setembro, Pequim, a 
16 de Setembro, Londres, 20 
de Setembro, e Nova Iorque, 
a 30 de Setembro. (lusa)

Sudão do Sul vai renegociar acordo 
petrolífero com o outro Sudão

O Sudão do Sul anunciou  que vai renegociar o acordo pe-
trolífero com o Sudão, estando incapaz de cumprir os termos 
da indemnização de 3.000 milhões de dólares prevista após a 
sua secessão em 2011.

 
Em 2012, Sudão do Sul e 

Sudão assinaram um acordo 
no qual Juba se comprometeu 
a pagar aquele montante depois 
de ganhar a independência e 
70% dos campos petrolíferos 
anteriormente explorados por 
Cartum.

O ministro do Petróleo do 
Sudão do Sul, Awou Daniel 
Chuang, afirmou que o seu 
país pagou já 2.400 milhões de 
dólares, mas que não está em 
condições de entregar o valor 
restante até Dezembro.

“À medida que o contrato se 
aproxima do seu fim, devemos 
ser capazes de adiar [o prazo], 
porque já não podemos operar 
num vácuo [legal]. É este acor-
do que rege a compensação que 
pagamos ao Sudão”, afirmou o 
ministro, citado pela agência 
France-Presse.

O responsável acrescentou 
que as discussões para o adia-
mento do prazo terão início no 

final deste mês e uma equipa do 
Sudão do Sul já está em Cartum 
para negociar esta questão.

Para saldar a compensação 
prevista, serão retirados 15 dó-
lares por cada barril de petróleo 
bruto extraído do Sudão do Sul, 
que é depois refinado no Sudão, 
explicou Chuang.

Devido ao longo confli-
to em território sul-sudanês, 
a produção petrolífera sofreu 
quebras, levando a um incum-
primento do acordo.

O Sudão do Sul, com maio-
ria de população cristã, obteve 
a sua independência ao sepa-
rar-se do Norte árabe e muçul-
mano em 2011. No entanto, a 
partir do final de 2013, o país 
entrou num conflito civil, pro-
vocado pela rivalidade entre o 
Presidente, Salva Kiir, e o seu 
então vice-presidente, Riek 
Machar.

As partes formaram um Go-
verno de unidade nacional em 
2016, que caiu poucos meses 

após a formação devido a um 
reinício da violência, tendo 
essa sido a primeira tentativa 
de pacificação do jovem país 
africano.

O acordo para a criação de 
um Governo unitário com os 
rebeldes, aprovado em Setem-
bro do ano passado, foi o mais 
recente de uma série de acor-
dos entre o executivo de Salva 
Kiir e os rebeldes liderados por 
Machar desde o início de uma 
guerra civil, em 2013.

Desde o início do confli-
to, a guerra civil sul-sudanesa 
matou dezenas de milhares de 
pessoas, deslocando cerca de 
quatro milhões, e arruinando a 
economia do jovem país rico 
em petróleo.

O estalar do conflito feriu 
fortemente a capacidade de 
produção petrolífera do Sudão 
do Sul, que então alcançava os 
350.000 barris diários.

Desde a assinatura deste 
acordo, a produção diária de 
petróleo bruto aumentou de 
135.000 barris para 178.000. 
(Lusa)

O caso de Rui Pin-
to continua a 
dar que falar e 
desta vez é a ex-
-juíza francesa 

anti-corrupção, Eva Joly, a pro-
nunciar-se sobre a forma como 
a justiça portuguesa tem lidado 
com a questão. Considera a ex-
-magistrada que Portugal deve 
actualizar a legislação, caso 
contrário “Portugal será sim-
plesmente percebido como um 
sistema de justiça à moda anti-
ga que protege os poderosos e 
corruptos e prende quem fala”.

Começa a ex-juíza por re-

cordar que no dia 19 de Setem-
bro foi conhecida a acusação 
ao hacker que terá de respon-
der por 147 crimes, sobretudo 
por ter acedido a documen-
tos confidenciais e ter violado 
o sigilo de correspondência.  

Atira Eva Joly que enquan-
to a UE acaba de adoptar uma 
directiva para proteger melhor 
os denunciantes, “Portugal 
está a dar um péssimo passo 
ao tratar Rui Pinto desta ma-
neira”. Enquanto Rui Pinto 
está detido, continua, “promo-
tores de nove países (incluin-
do França, Bélgica, Espanha, 

Holanda, Reino Unido ...) 
lançaram um processo de in-
quérito europeu baseado em 
revelações da Football Leaks”.

Eva Joly detalha que Rui Pin-
to colaborou activamente, por 
exemplo, com o Ministério Pú-
blico Nacional de França, que até 
lhe deu oportunidade de se “can-
didatar ao programa de protec-
ção a testemunhas”. Aliás, a “Sig-
nals Network, uma organização 
sem fins lucrativos que apoia de-
nunciantes, incluindo Rui Pinto, 
estima que 35 milhões de euros 
em multas já foram aplicadas a 
infractores graças às informações 
reveladas pela Football Leaks”.

Mas esta colaboração ces-
sou assim que Rui Pinto foi 
detido. A “detenção em Por-
tugal atrasa o trabalho de ou-
tros países no combate à cor-
rupção no futebol”, acusa.

“O que Portugal está a fazer 
para combater a corrupção na 
indústria do futebol?”, ques-
tiona a ex-juíza para logo de 
seguida responder: “Nada”. As 
autoridades portuguesas, con-

sidera, “acreditam que não po-
dem usar as revelações de fugas 
do futebol, pois essas informa-
ções foram obtidas ilegalmente”.

Defende Eva Joly que “che-
gou a hora de Portugal consi-
derar que, quando um quadro 
legislativo não está adaptado ao 
combate à corrupção, as leis de-
vem evoluir. Em muitos países, 
as evidências são gratuitas. Está 
na hora de Portugal evoluir”.

Acrescenta ainda a ex-juíza, 

num artigo de opinião publi-
cado no portal Mediapart, que 
“Portugal precisa de actualizar 
a sua legislação para combater 
efectivamente a corrupção no 
futebol. Caso contrário, Portu-
gal será simplesmente percebi-
do como um sistema de justiça 
à moda antiga que protege os 
poderosos e corruptos e apri-
siona quem fala. Líderes polí-
ticos e cidadãos portugueses, 
cabe a vocês agirem”, remata

Ex-juíza ataca Portugal por ter detido Rui Pinto 

“Um péssimo passo” 



Equipa de cientistas des-
cobriu 20 novos satélites na-
turais que orbitam o planeta 
dos anéis, chegando a 82 no 
total, três a mais que Júpiter.

Saturno ultrapassou 
Júpiter como o plane-
ta com mais luas no Siste-
ma Solar, de acordo com 
pesquisadores dos EUA.

Uma equipa de cientis-
tas descobriu 20 novas luas 
que orbitam o planeta dos 
anéis, chegando a 82 no to-
tal. Júpiter, por outro lado, 
tem 79 satélites naturais.

As luas foram descobertas 
com o telescópio Subaru, que 
fica em Maunakea, no Havaí.

Cada nova lua desco-

berta tem cerca de 5 km de 
diâmetro, e 17 delas orbi-
tam o planeta em sentido 
contrário à rotação do pla-
neta, movimento conhecido 
como “direcção retrógrada”.

As três outras luas dão voltas 
na mesma direcção que Saturno.

Duas delas levam cer-
ca de dois anos para via-
jar em torno do planeta.

A lua mais distante a gi-
rar em direcção retrógra-
da fica ainda mais distante, 
levando mais de três anos 
para completar a órbita.

“O estudo das órbitas des-
sas luas pode revelar suas ori-
gens, assim como informações 
das condições nos arredores 
de Saturno no momento de 
sua formação”, diz Scott She-
ppard, do Carnegie Institution 
for Science em Washington 
(EUA), que liderou a equipa.
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Nobel da Física vai para James Peebles, 
Michel Mayor e Didier Queloz

Distinção foi esta terça-
-feira anunciada pela Acade-
mia Real de Ciências da Su-
écia. Prémio maior da física 
congratula, este ano, as evo-
luções na cosmologia física e 
na descoberta de exoplanetas.

O Prémio Nobel da Física 
foi este ano atribuído a James 
Peebles, Michel Mayor e Di-
dier Queloz, por contribui-
ções para “o conhecimento 
da evolução do Universo e do 
lugar da Terra no cosmos”, 
segundo o anunciado pelo 
secretário-geral da Academia 
Sueca, Göran K. Hansson.

Metade do prémio será 
entregue a James Peebles, pe-
las suas “descobertas na teo-
ria da cosmologia física”. A 
outra metade vai em conjun-
to para Michel Mayor e Di-
dier Queloz, pela descoberta 
de “um exoplaneta em órbita 
de uma estrela do tipo solar”.

No ano passado, recorde-

-se, a distinção tinha ido para 
o campo da física de laser, 
com prémio atribuído a Ar-
thur Ashkin, Gérard Mou-
rou e Donna Strickland.

Este foi o segundo No-
bel atribuído este ano, depois 
do Prémio Nobel da Medici-
na, que reconheceu os norte-
-americanos William G. Ka-
elin e Gregg L. Semenza e ao 
britânico Sir Peter J. Ratcliffe, 
pelas suas descobertas rela-
tivamente à forma como as 
“células pressentem e se adap-
tam ao oxigénio disponível”.

Os prémios Nobel, os 
mais prestigiados do mundo 
atribuídos nas áreas de Me-
dicina, Física, Química, Lite-
ratura, Economia e Paz, come-
çaram a ser anunciados esta 
segunda-feira, 7 de Outubro.

Sublinhe-se que amanhã, 
quarta-feira, será anunciado o 
Nobel da Química e na quinta-
-feira serão anunciados os dois 

Nobel da Literatura de 2018 e 
deste ano. Sexta-feira é a vez de 
ser anunciada a distinção mais 
mediática: o Prémio Nobel da 
Paz. O último Nobel a ser atri-
buído é o da Economia, algo 
que vai acontecer no dia 14. 

Um prémio para os “maiores 
serviços à Humanidade”

Os prémios Nobel nasce-
ram da vontade do cientista e 
industrial sueco Alfred Nobel 
(1833-1896) em legar grande 
parte de sua fortuna “àqueles 
que tenham prestado os maio-
res serviços à Humanidade”. 

Nobel, inventor da dina-
mite, deixou a sua vontade de 
atribuir prémios a pessoas de 
excelência expressa no testa-
mento, feito em Paris, em 1895, 
um ano antes de sua morte.

Actualmente, o Nobel é 
o prémio mais prestigiado 
do mundo, algo que se deve, 
também, às quantias que são 
atribuídas, podendo chegar 
aos 9 milhões de coroas sue-
cas (cerca de 830 mil euros).

Recorde-se que este ano 
serão atribuídos, a título ex-
cepcional, dois Nobel da Lite-
ratura (relativos a 2018 e 2019), 
depois de, no ano passado, ter 
sido suspenso devido a um es-
cândalo de abusos sexuais e 
crimes financeiros, que afec-
tou a Academia de Estocolmo.

Exoesqueleto controlado 
pelo cérebro permitiu a 
Thibault voltar a andar

Uma espécie de fato con-
trolado pelo cérebro pode 
ser uma nova esperança 
para pessoas tetraplégicas 
ou que não conseguem mo-
ver um ou vários dos seus 
membros. A ideia de cola-
boração de um laboratório 
e de uma universidade fran-
cesa não é inovadora, mas é 
um avanço perante outras 
abordagens semelhantes.

Numa noite de 2015, 
Thibault, um oculista fran-
cês de 24 anos, estava num 
espaço de diversão nocturna 
quando caiu abaixo de uma 
varanda, 12 metros acima 
do chão. A lesão na medula 
espinal deixou-o paralisa-
do dos ombros para baixo e 
preso a uma cama de hospi-
tal durante dois anos. Agora, 
um exoesqueleto controlado 
pelo cérebro, desenvolvido 
pela Fonds de Dotation Cli-
natec, uma clínica de inves-
tigação francesa, e pela Uni-
versidade de Grenoble, em 
França, pode devolver-lhe a 
esperança de voltar a andar. 
A ele e a todos os tetraplé-
gicos que anseiam recupe-
rar os seus movimentos.

Todos os detalhes do 
funcionamento do exo-
esqueleto, bem como in-
formações sobre a forma 
como os pacientes são ca-
pazes de os controlar com 
o cérebro, foram publica-
dos esta quinta-feira na 
secção de neurologia da re-
vista científica The Lancet.

Entre 12 de Junho de 
2017 e 21 de Julho de 2019, 
o paciente controlou cere-
bralmente um programa 
que simulava movimentos 
articulares dos membros su-
periores com oito graus de 
liberdade, bem como múlti-
plos movimentos de articula-
ções, e realizou várias tarefas 
de alcance, toque e rotações 
do pulso, usando um ava-
tar virtual em casa (64% de 
sucesso) ou um exoesque-
leto em laboratório (70,9% 
de sucesso). “Comparado 
com outros métodos, como 
os microeléctrodos, este é 
semi-invasivo e possui uma 
eficiência semelhante”, lê-se 
nas descobertas do estudo.

O homem, identificado 
no estudo apenas como Thi-
bault, treinou durante me-
ses, primeiro com um simu-
lador virtual que usava para 

realizar movimento básicos 
e só numa fase posterior 
com o exoesqueleto para 
conseguir andar e mexer os 
membros superiores conso-
ante a sua vontade. Durante 
esse período de tempo, rea-
prendeu vários movimentos 
naturais do zero através de 
um jogo de computador, 
factor crucial para conse-
guir operar o exoesqueleto.

Thibault, citado pela 
AFP, diz que o dispositivo, 
de 65 quilos, lhe mudou a 
vida e que se sentiu “como 
o primeiro homem a pisar 
a lua” quando vestiu o exo-
esqueleto. “Quando estás 
na minha posição não po-
des fazer nada com o cor-
po, então eu decidi fazer 
algo com o meu cérebro”, 
disse Thibault à AFP. “Não 
posso ir para casa amanhã 
no meu exoesqueleto, mas 
cheguei a um ponto em que 
posso andar quando que-
ro e parar quando quero.”

A lesão da medula es-
pinal cervical deixa cerca 
de 20% dos pacientes com 
paralisia nos quatro mem-
bros e é a lesão mais grave 
deste género. “O cérebro 
ainda é capaz de gerar os 
comandos que normalmen-
te faria mover os braços 
e as pernas, só que neste 
caso não há nada para os 
executar”, refere Alim-
-Louis Benabid, professor 
da Universidade de Greno-
ble e principal autor do es-
tudo publicado na Lancet.

Saturno supera Júpiter como planeta 
com mais luas no Sistema Solar



Linhas Aéreas de Moçambique

Horizonte de voos 
diários Lisboa-Maputo

o director-geral da lam 
(linhas aéreas de moçambi-
que) assume que a empresa 
está a tentar negociar com a 
tap uma parceria que, para 
já, permita voos diários.

 
“Queremos, se possível, fa-

zer uma parceria com a TAP 
para servir um voo directo 
quase que diário, com alterna-
tivas, de forma a que cada pes-
soa possa ir num dia e vir no 
outro, ou daí por dois dias, e 
não ter de esperar dois três dias 
para que aconteça outro voo”, 
afirmou João Carlos Pó Jorge, 
em declarações à Lusa, à mar-
gem da cerimónia que marcou 
na segunda-feira o lançamen-
to do voo Lisboa-Maputo.

Uma cerimónia que 
assinalou o regresso da 
LAM ao espaço europeu.

“Estamos em conversa e a 
tentar repor uma relação que 
havia de longa data e que, tec-
nicamente, deixou de funcio-
nar, há cerca de dois anos”, 
adiantou o responsável da 
companhia aérea moçambi-
cana, explicando o objectivo 
imediato das negociações com 
a sua congénere portuguesa.

Manifestando um certo op-
timismo face à possibilidade 
daquela parceria vir a concre-
tizar-se, o gestor disse: “Con-
tamos que com algum trabalho 
e boa vontade de parte a parte 
conseguiremos pelo menos re-
por o que havia. Depois, com 
a introdução do novo voo [em 
Março], poderemos elevá-la a 
um patamar muito mais alto”.

Para esse horizonte, o direc-
tor-geral da LAM foi claro nos 
objectivos: “a três quatro anos 

gostaríamos de ter voos diários 
entre os dois operadores, com 
‘code share’ na rota, para que 
uma pessoa possa comprar um 
voo desde o Porto até Nampu-
la, por exemplo. Mas também 
vice-versa, que possa comprar 
desde Pemba até ao Porto, ou 
até Nova Iorque ou Londres”.

João Carlos Pó Jorge estima 
que o tráfego de passageiros en-
tre Portugal e Moçambique vai 
crescer “bastante” nos próximos 
anos, graças também aos gran-
des projectos de petróleo gás a 
realizar naquele país de África.

“Os projectos de petróleo 
implicam muita movimen-
tação, tanto em frequências 
como em volume de passa-
geiros”, considerou, acrescen-
tando que a LAM, ao ver que 
este mercado “está a crescer 
muito” e que “está a haver 
muito tráfego, que vai para ou-
tras rotas” quer posicionar-se.

Hoje a rota Maputo-Lis-
boa (origem e destino) tem 
cerca de 40 mil passageiros, a 
maior parte da TAP, mas tam-
bém de outras companhias, 
via outros destinos, referiu.

Por isso, “queremos ver se 
acrescentamos algum mercado 
e se vamos buscar alguns [pas-
sageiros] que estão a ir via ou-
tras rotas”, adiantou o gestor.

As Linhas Aéreas de Mo-
çambique (LAM) vão, a partir 
de 31 de Março do próximo ano, 
voltar a efectuar voos directos 
para a Europa, via Lisboa, o 
que não acontecia desde 2011.

Os voos serão efectuados 
através de uma aeronave Air-
bus A340-300, com 260 luga-
res e mais de 40 toneladas de 
carga, e que vai ligar as duas 

capitais três vezes por semana: 
com trajecto Maputo-Lisboa na 
quarta-feira, sexta-feira e do-
mingo, e Lisboa-Maputo na ter-
ça-feira, quinta-feira e sábado.

O retorno da LAM ao es-
paço europeu ocorre em co-
operação com a companhia 
aérea privada portuguesa Hi 
Fly, proprietária da aerona-
ve Airbus A340-300, e com 
qual foi acordado um período 
experimental de seis meses.

Para o novo voo, os ob-
jectivos são elevados: “Que-
remos transportar, no pri-
meiro ano entre 12 a 14 mil 
passageiros. Mas obviamente 
que temos de ajustar a nos-
sa oferta ao que veremos 
a acontecer no mercado”.

Para já, a base vai ser “o 
mercado étnico entre Moçam-
bique e Portugal, a diáspora 
moçambicana, que foi na ver-
dade quem fez muita pressão 
para que este voo acontecesse. 
E compreende-se, porque es-
tavam a voar para Maputo via 
outros destinos, e obviamente 
que o voo directo é melhor”, 
afirmou o responsável da LAM.

“Mas também queremos 
ir buscar aquele grupo de 
pessoas que está cá, que saiu 
de Moçambique há muitos 
anos, e que pensamos que 
vai começar a voltar para vi-
sitar” o país, acrescentou.

E depois há o “corpora-
te a começar a intensificar-se 
muito, por causa dos pro-
jectos grandes do petróleo e 
do gás, em que a portuguesa 
Galp é uma das empresas pre-
sente, e também por causa de 
algumas indústrias de trans-
formação”, concluiu. (Lusa)

Construção de empreendimento 
de gás natural

Consórcio JGC, 
Fluor e Technip FMC 
ganhou concurso

O consórcio JGC, Fluor e 
Technip FMC vai construir o 
terceiro empreendimento de 
extração de gás natural do 
norte de Moçambique, lide-
rado pela Eni e Exxon Mo-
bil, no âmbito dos contratos 
de adjudicação assinados .

Peter Clarke, vice-pre-
sidente da petrolífera norte-
-americana Exxon Mobil, 
líder do consórcio Rovuma 
LNG, afirmou que os con-
tratos marcam o início das 
obras cujo investimento de 
arranque está orçado em 
500 milhões de dólares. O 
investimento global deverá 
ser superior a 30 mil milhões 
de dólares, acrescentou.

O Governo deu o seu 
aval aos contratos de venda 
de 15,2 milhões de tonela-
das por ano (mtpa) de gás 
natural liquefeito (LNG) que 
será produzido a partir das 
jazidas da zona Mamba da 
Área 4 da Bacia do Rovuma.

O Presidente moçambi-
cano, Filipe Nyusi, disse, 
na cerimónia de assinatura 
dos referidos contratos, que 
o seu executivo está empe-
nhado em assegurar as con-
dições necessárias para o 
sucesso do empreendimento.

Nesse sentido, as auto-
ridades estão a trabalhar no 
sentido de restaurar a ordem 
face à acção de “malfeito-
res” que, desde há dois anos, 
protagonizam uma onda de 
violência armada nalguns 
distritos de Cabo Delgado.

“Há muitos países com 
abundantes recursos natu-
rais que continuam numa 
situação de extrema pobre-
za e Moçambique não quer 
repetir esses erros, por-
que tem tudo para dar cer-
to”, declarou Filipe Nyusi.

Os contratos assinados 
preconizam a realização de 
trabalhos de engenharia, 
aquisições e construção para 
extrair gás do fundo do mar, 
na zona Mamba da Área 4 ao 
largo da costa norte do país.

A decisão final de inves-
timento (DFI, na gíria do se-
tor) está prevista para 2020 e 
o arranque da produção para 

2025, pelo que a cerimónia de 
hoje tomou o nome de “deci-
são inicial de investimento”, 
anunciaram os promotores.

A exportação de gás 
da bacia do Rovuma deve-
rá elevar o Produto Interno 
Bruto (PIB) moçambica-
no para novos máximos a 
partir da próxima década.

A Área 4 é operada pela 
MRV, uma ‘joint venture’ 
co-propriedade da Exxon-
Mobil, Eni e CNPC, que de-
tém 70 por cento de interes-
se participativo no contrato 
de concessão para pesquisa 
e produção naquela área.

A Galp, KOGAS e a 
Empresa Nacional de Hi-
drocarbonetos de Moçambi-
que detêm, cada uma, 10% 
de interesse participativo.

A ExxonMobil vai lide-
rar a construção e operação 
das unidades de produção de 
gás natural liquefeito e infra-
-estruturas relacionadas em 
nome da MRV, e a Eni vai 
liderar a construção e ope-
ração das infra-estruturas 
‘upstream’, ou seja, de ex-
tracção do gás dos depósi-
tos subterrâneos (jazidas), 
debaixo do fundo do mar, 
até à superfície, para depois 
ser conduzido até à fábrica.

O empreendimento ali-
mentado pelos depósitos 
da zona Mamba (Área 4) 
é o que tem maior produ-
ção prevista na bacia do 
Rovuma, ascendendo a 
15 mtpa a partir de 2025.

Segue-se o projec-
to liderado pela france-
sa Total (jazidas Golfinho 
e Atum da Área 1) com 
12,88 mtpa a partir de 2024.

O empreendimento Co-
ral Sul (depósitos com o 
mesmo nome, na Área 4), 
também pertencente ao con-
sórcio liderado pela MRV, 
deve arrancar em 2022 com 
3,4 mtpa - sendo este opera-
do exclusivamente em mar 
alto, através de uma platafor-
ma flutuante, enquanto que 
os outros dois terão infra-
-estruturas (em construção) 
na península de Afungi, Pal-
ma, Cabo Delgado. (lusa)
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A U n i v e r s i d a -
de Regional 
Kimpavita de 
Angola e o Ins-
tituto Superior 

de Formação Investigação e 
Ciências (ISFIC) procederam 
a assinatura de um memo-
rando de entendimento, no 
âmbito do plano estratégi-
co do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Professional (MISC-
TEP) em vigor, que prevê 
um dos pilares: a interna-
cionalização das instituições 
de ensino superior nacional, 
mobilidade de docentes e dis-
centes, bem como a facilitação 
na investigação e extensão. 

Na sua chegada a delega-
ção da Universidade Kimpavi-
ta percorreu as instalações do 
ISFIC, onde ficou a saber so-
bre o funcionamento daquela 
unidade de ensino. “Surpre-
endidos”, vincou, o Reitor do 
Kimpavita com a dimensão 
daquela, nas suas primeiras de-
clarações a imprensa, conside-
rando ser notório um esforço 

do ponto de vista de infra-es-
trutura para melhorar, o que 
significa que há uma visão de 
progresso por parte do ISFIC.

Para a Administradora 
Geral do Instituto Superior 
de Formação, Investigação 
e Ciência, Arminda Janfar 
o acordo celebrado entre as 
duas entidades vai permitir 
que haja mobilidade entre 
docentes e discentes, inter-
nacionalização da instituição, 
bem como permitir a investi-
gação e extensão entre as duas 
instituições. “Está na lei que 
as instituições do ensino su-
perior tenham parcerias com 
outras instituições do ensi-
no superior ao nível nacio-
nal e internacional”- realçou.

O Professor Doutor João 
da Silva, Reitor da Universi-
dade KimpaVita, considera o 
acordo como uma preocupa-
ção e vontade de crescimento 
conjuntos, bem como símbolo 
de originalidade de uma ousa-
dia multidisciplinar e dimen-
sional, cuja nobreza reside na 
estratégia de juntar esforços 

para melhorar a rentabiliza-
ção dos recursos físicos e de 
capital humano, assim como 
melhorar a dinamização dos 
processos académicos e admi-
nistrativos das duas instituições.

“Todos sabemos que vi-
vemos num contexto de forte 
globalização do ensino supe-
rior, em que precisamos de ga-
nhos de dimensão e qualidade 
que se projectem em visibili-
dade internacional, condição 
necessária para a atracção 
de talentos, para mobilida-
de dos recursos humanos, 
para a cooperação científica 
transfronteiriça para a in-
tegração em redes transna-
cionais de conhecimento e 
para a captação de financia-
mento internacional” dis-
se, sublinhando que este é o 
caminho necessário para o 
futuro, incarnado na anteci-
pação ao futuro e ousadia na 
mudança. Este acordo repre-
sentará um modelo que vai 
inspirar outros acordos de 
dimensão regional no mun-
do académico” - concluiu.

Jornadas científicas no ISFIC
MASA insta estudantes 

na busca de soluções para so-
berania alimentar 

Esta semana o ISFIC ini-
ciou com as jornadas cientí-
ficas. A declaração de aber-
tura da semana das jornadas 
científicas foi orientada pelo 
Secretário Permanente do 
Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar, Victor 
Canhenda, em representação 
do ministro de tutela.

Victor Canhenda expli-
cou aos estudantes que é uma 
honra proceder a abertura 
das jornadas científicas que 
iniciaram esta semana. 

Para o secretário perma-
nente do MASA, aumentar 
a produção e produtividade, 
contribuindo para a melhoria 
da vida das populações esta-
belecendo uma visão com-
petitiva está nos planos do 
governo, pelo facto da agri-
cultura ter se tornado uma 

oportunidade para a ocupa-
ção de inúmeros jovens.

Ainda na sua abordagem, 
Victor Canhenda deixou al-
guns desafios aos estudantes 
considerando ser importante 
que os formandos busquem 
das ferramentas adquiridas 
na instituição elementos 
para solucionar os vários 
problemas de que enferma a 
agricultura em Moçambique 
como forma de pôr termo a 
fome.

“Temos necessidade de 
reduzir as perdas pós colhei-
ras, inclusão de acções de 
segurança alimentar, forti-
ficação de tecnologias para 
reduzir os impactos das mu-
danças climáticas. Estes são 
alguns dos desafios que o 
sector de agricultura tem em 
carteira e que os estudantes 
precisam assumir e desen-
volver soluções”- sentenciou 
Victor Canhenda.

ISFIC e Kimpavita selam acordo de investigação 
e mobilidade de docentes e discentes
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“Um pé de Amarílis” é o 
título da primeira obra literá-
ria do mundo das artes e cul-

tura de Sadya Bulha lançada 
recentemente na província de 
Manica. Esta obra é compos-

ta por setenta e quatro pá-
ginas, retrata a vida amarga 
de uma viúva que só se vestia 
de preto com luvas amarelas 
amarguradas com todas as 
pessoas em sua volta ao pon-
to de não saber sorrir mesmo 
havendo condições para tal.

A jovem escritora Sadya 
Bulha diz que a veia pela li-
teratura despertou-se ainda 
pequena, sempre teve uma re-
lação com as letras para melhor 
expressar os seus sentimentos. 

“Um pé de Amarílis” são 
as flores que a menina leva-
va para a viúva amargurada.  

Explica ainda que “Um pé 
de Amarílis” levou um ano a ser 
concebido e este é o momento 
certo para o lançamento deste 
romance. “O livro é mesmo 
uma fonte para não julgarmos 
ninguém pelas aparências. As 
vezes temos o problema de 
julgarmos as pessoas mesmo 
sem conhecer, simplesmente só 
porque aparentam uma coisa 
que não são, então a minha 
inquietação nasce dentro deste 
contexto fictício, é esta a estória 
narrada pela obra até que apa-

reça uma menina de coração de 
ouro para inverter o cenário por 
completo, aliás, para dar a vida 
e cor, dando alegria aos dias 
desta e oferecendo flores para 
a sua casa que apresentava ser 
assombrada”, explicou Sadya.

A noss a  inter lo c utora 
disse que a lição moral des-
te livro é ensinar as pesso-

as para não apontar as ou-
tras pelo dedo. “Não pode-
mos julgar o livro pela capa”.

Mas de onde nasce a ideia 
deste romance fictício? Foi uma 
das questões colocadas pelo 
nosso repórter. No entanto, a 
nossa interlocutora explicou 
como tudo aconteceu, “eu que-
ria escrever um livro com o 
tema a menina da saia da ver-
melha, de repente numa conversa 
com a minha irmã no café, decide 
falar apenas de uma menina, 
que é Elisa Maria, teve a ideia 
também de inventar uma figura 
amargurada nesta estória, a ma-
dame Lecoque,a viúva neste caso. 
Portanto, a ideia foi criada ali e na 
hora numa tarde” explicou Sadya. 

 “Um pé de Amarílis” é a 
primeira obra apresentada por 
esta jovem escritora na pro-
víncia de Manica, com duzen-
tas exemplares no mercado. 

Alberto Mazanga.

Sandya Bulha lança a primeira 
obra literária em Manica

“Um pé de Amarílis” 
são as flores que a me-

nina levava para a viú-
va amargurada.  
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Comer, cantar e dançar, em 
tempo de irmandade académica

Moçambique 
e Angola, 
desde o tem-
po em que 
o jugo colo-

nial foi abaixo deitado, sempre 
se assumiram como irmãos e 
amigos. Sobretudo, porque nes-
ta coisa de amizade, a partilha 
conta muito. E foi o que se viu, 
segunda- feira passada, em Ma-
puto, quando na hora do tacho, 
angolanos e moçambicanos jun-
taram apetites e trouxeram ao de 
cima a arte do bem mastigar. Do 
bem dançar. E do bem cantar. 
Para os primeiros, os comen-
sais claro está, a vénia vai para a 
Arminda Janfar, administradora 

do ISFIC, o Instituto Superior 
de Formação, Investigação e 
Ciência, ao lado do Professor 
Doutor João  da Silva, Reitor 
da Universidade Kimpa Vita 
de Angola, fazendo alarde dos 
dotes na arte do bem saborear. 
Tanta iguaria e tanta igualdade 
na escolha dos pratos por devo-
rar. O gesto da Administradora 
do ISFIC realça apetência pelo 
bife camuflado com ovo, con-
quanto que o kamba, procura 
algo mais ao sabor do Cunene, 
o rio angolano. Mas, porque se 
está em Moçambique, a recei-
ta indicada foi uma galinha à 
zambeziana, e uma xiguinha, 

superiormente preparados pelo 

bom do Anselmo. Aliás, quem 
quiser degustar boa comida a 
oportunidade reside no mercado 
Estrela, local donde poderá sair 
com o estômago pleno da satis-
fação. Obrigado mano Anselmo 

pelo buffet. Um dia aí estarei, 
para mastigar outras das tuas 
especialidades na culinária mo-
çambicana. No meio da celebra-
ção do Acordo de parceria entre 
as duas universidades, o grupo 
cultural do ISFIC fez das suas. 
Abrilhantou o momento, rece-
beu os visitantes, mostrou gra-
ciosidade e exuberância, tudo 
conjugado na  perspectiva da 
moçambicanidade. Afinal, não é 
por acaso que Inhambane ficou 
famosa por ter recebido Vasco 
da Gama. Bhelani nhumbane, o 
mesmo que sejam bem-vindos, 
portugueses do raio! Kawan,é 
o nome do cantor que se vê na 

imagem a cantarolar. Amigo do 
MC Roger nas lides musicais, 
foi ao ISFIC dar vida ao bu-
ffet de comemoração. Cantou. 
Encantou. Fez da arte um acto 
de amor. Enalteceu o amor que 

não conhece fronteiras. Falou da 
musicalidade. E fez bem à di-
gestão. Para quem, o quis ouvir. 
Claro está. Na outra imagem, 
Ângelo Munguambe, liderando 
a equipa, deixa um recado com 
os drs. Guilherme e Maulide, 
sob a perspectiva do final da 
assinatura do memorando. Um 
final que se adivinhava regado, 
mas que por sinal, não aconte-
ceu. Por culpa do dia. Era uma 
segunda- feira, um dia santo, o 
tal dia em que não se pode per-
der a inocência. Para bom enten-
dedor meia palavra não basta! 
Que o digam o dr. Atanásio e o 
general Dudayev. KKKKKKK. 
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Nasceu em 1995. Integrou o projecto Xiquitsi 
em 2014, onde dois anos depois exerceu a função 
de monitora. Tem experiência em Trabalho com 
Coro Xiquitsi e já interpretou várias peças como 
Coro dos Escravos Hebreus de Verdi, Ave verum, e 
Adiemus de Karl Jekins, Halleluia de Handel, Can-
tique de Jean Racine. Participou na Temporada do 
Xiquitsi 2019 e fez o Papel de Opinião Pública na 
ópera Órfeu nos Infernos de Jacques Offenbach. 
No Xiquitsi actua como soprano. 

Florêncio Manhique

Nasceu 1990. Este ano (2019), actuou como so-
lista na Temporada de Música Clássica de Maputo 
(1ª Série). Através do Xiquitsi participou em vários 
festivais como o Stellenbosch International Cham-
bre Music Festival (África do Sul), Festival Interna-
cional de Música da Primavera de Viseu (Portugal). 
Estagiou na Orquestra do Projecto Neojiba (Brasil) 
e participou no Festival Regional do ISCED (Brasil). 
Foi 2º lugar no Prémio Melhor Aluno do Projecto 
Xiquitsi (2017), onde dois anos antes começou a lec-
cionar violoncelo como monitor. O instrumento que 
toca é violoncelo. 

Kledy Alfainho

Nasceu em 1993. No âmbito do projecto Xi-
quitsi, participou em vários festivais em Portugal e 
África do Sul. Esteve no SICOF (Seoul Internatio-
nal Comunity Orchestra Festival), na Coreia do Sul, 
como membro da SICO 2017 (Seoul International 
Comunity Orchestra), seleccionada em concurso 
internacional. É membro e co-fundadora do quar-
teto de cordas Acapella, que tem feito actuações em 
eventos públicos, privados, incluindo eventos do 
Estado.

Márcia Massicame

Breve trajecto dos 
integrantes do Xiquitsi

Três alunos do projecto Xiquitsi, 
nomeadamente, Florêncio Manhique, 
Kleyd Alfainho e Márcia Massicame, 
ganharam Bolsas de Estudo de quatro 
anos, que lhes permitirão adquirir Li-
cenciatura em Música, na variante Exe-
cução, na Escola Superior de Música de 
Lisboa, capital portuguesa.

Para a obtenção das bolsas, numa 
primeira fase, os jovens moçambicanos 
tiveram de submeter candidaturas com 
informações académicas e com o perfil 
pessoal artístico. Na segunda fase, par-
ticiparam em testes e foram aprovados.

As Bolsas foram atribuidas no âm-
bito do projecto PROCULTURA, finan-
ciado pela União Europeia, co-financia-
do pela Fundação Calouste Gulbenkian 
e igualmente co-financiado e gerido 
pelo Camões, IP. Nesta sequência, entre 
2019 e 2020 serão atribuidas 48 bolsas 
de Estudos Internacionais de Licencia-
tura e de Mestrado nas áreas de Músi-
ca e das Artes Cénicas a Cidadãos dos 
PALOP.

Para a Directora Artística do projec-
to Xiquitsi, Kika Materula, a atribuição 
destas bolsas para os alunos do Xiquit-
si “é mais uma prova dos resultados de 
que estamos no bom caminho, é mais 
uma prova de que o Xiquitsi veio para 
mudar o cenário musical moçambica-
no e para isso vamos continuar a lutar, 
trabalhar com estes e outros alunos que 
estão a crescer musicalmente dia após 
dia”. 

Materula afirma que, “esta é também 
mais uma forma para que os nossos pa-
trocinadores, aqueles que nos apoiam, 
possam ver e se orgulhar do investimen-
to que tem vindo a fazer desde 2013, 
aquando da fundação deste projecto, um 

dos mais novos de Moçambique”. 
Os Xiquitsianos beneficiaram das 

bolsas da PROCULTURA, uma acção 
do Programa indicativo Multianual PA-
LOP – Timor- Leste e União Europeia. 
Esta acção é enquadrada pelos princí-
pios do consenso Europeu em matéria 
de desenvolvimento (O Nosso Mundo, 
a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro), 
nomeadamente, pelo reconhecimento  
de que a cultura favorece “a inclusão 
social, a liberdade de expressão, a for-
mação da identidade, o empoderamento 
civil e a prevenção de conflitos” e pela 
intenção da União Europeia e de seus 
Estados membros de fomentar a Econo-
mia e as políticas culturais quando estas 
contribuem para alcançar o desenvolvi-
mento sustentável. 

Na percepção dos três alunos, as bol-
sas que acabam de adquirir vão lhes per-
mitir aprofundar os seus estudos, num 
país com muita qualidade e tradição no 
que concerne ao ensino de música e ar-
tes em geral. Márcia Massicame, espera 
desenvolver habilidades até aqui apre-
endidas no projecto Xiquitsi. Para a jo-
vem cantora erudita, Portugal é um país 
com elevado nível curricular. Por isso 
mesmo: “acredito que irei desenvolver 
melhor a nível técnico profissional”.

Há algum tempo que Kledy Alfai-
nho aguardava por uma oportunidade 
desta natureza, de ir estudar para o es-
trangeiro, pois, segundo entende a ins-
trumentista que toca viola de arco, seria 
muito mais difícil elevar o seu nível de 
conhecimento musical em Moçambi-
que. “Preciso dar este passo para me 
capacitar, e aí, sim, poder fazer alguma 
coisa para contribuir com tudo que eu 
puder para desenvolver a economia cul-

tural de Moçambique”. 
Igualmente motivado, Florêncio 

Manhique deseja crescer como instru-
mentista em Portugal. “Vou para um 
país onde a música clássica é parte da 
cultura do povo. Penso que isso irá in-
fluenciar muito no meu aprendizado e 
na minha formação”. 

Florêncio Manhique, Kleyd Al-
fainho e Márcia Massicame deram os 

seus primeiros passos significativos na 
música como integrantes do projecto 
Xiquitsi, iniciativa da Associação Para 
o Desenvolvimento Cultural – Kulun-
gwana, que conta hoje, com cerca de 
200 alunos entre crianças e jovens das 
escolas públicas de Maputo, que pro-
vém das mais diversas camadas sociais 
e que têm acesso livre e gratuito ao en-
sino de música.

Alunos do xiquitsi vão 
estudar música em portugal
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O Presidente da FMF de 
futebol, Simango Júnior é do 
caraças. Depois de uns tantos 
e muitos anos a dirigir bem e 
mal o futebolzinho cá de casa, 
e chegada a vez das eleições, 
puxa dos galões da incúria, 
vomita em plenos pulmões 
que não tolera nem admiti que 

outros candidatos que nem ele 
alimentem o ensejo de dirigir a 
casa magna dos chutos na bola. 
Diz mesmo sem vergonha na 
tola, que os que, na sua pobre 
óptica fizeram mal ao futebol 
ao longo dos últimos tempos, 
vão ser impedidos a todo o 
vapor de concorrer, e sugere 

que vai mesmo dar ordens ao 
comité de ética da FMF para 
este órgão interceder e impug-
nar a candidatura de um dos 
seus mais visíveis adversários 
(Feizal Sidat), porque este tem 
sido useiro e vezeiro no jogo 
sujo, através de encomendas 
jornalísticas, subornos aos es-

cribas na perspectiva de estes 
muscularem a sua imagem. 
Que desplante e falta de pudor 
desportivo jamais visto! Quer 
isto dizer, então, que ele tam-
bém, para ser boss e pelo pelo 
facto de ter dado entrevistas, 
falar à tv, e aparecer nas luzes 
da ribalta, usou esquemas de 
corrupção na sua mais linear 
forma. Os macacos simangos 
(quadrúpede que habita nas 
matas da zona centro de pais) 
têm o feio hábito de se rirem 
das faces uns dos outros (reza 
o dito popular)! Um presidente 
(há um outro numa outra área 
que também tinha enfado pela 
votação e perdeu quase sem-
pre nas eleições) não pode ter 
esta postura. Até o PR que está 
muitos furos acima de dirigir 
instituições de chutos na bola, 
vai enfrentar com todo o engo-
do, adversários de grande jaez 

na próxima semana, sem medo 
nenhum, e não andou a gritar 
sobre os seus adversários, ou 
se o fez, fê-lo de forma polai-
te, o que devia constituir lição 
para o desgraçado Simango. 
A nós, desportistas, mete-nos 
asco, esta grotesca atitude do 
actual presidente, e lembra-
-nos aos quadrúpedes. Os de-
safios devem nos cativar, e por 
mais dificílimos que estes se 
afigurem, não devem beliscar a 
nossa postura como humanos. 
Benix violento para Simango 
Júnior. Já bastam as malfada-
das derrotas dos Mambas. Os 
perdedores não têm espaço. 
Bem-haja as eleições justas e 
transparentes. Faça você tam-
bém Simango, a sua campa-
nha, e quem sabe, até poderá 
ganhar? Aqui fica mais uma 
encomenda jornalística. Benix 
para Simango. Ora bolas!

Ver, ouvir... e não calar
Ângelo munguambe Homenagem ao Ângelo de Oliveira
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