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Ilícitos eleitorais e 
“goleada” de Filipe Nyusi

até ao fecho da presente edição, os resultados prelimina-
res, à boca das urnas, davam vantagem ao candidato presi-
dencial, Filipe Nyusi, com uma margem considerável a ron-
dar aos quase 72 por cento. as rupturas internas, a falta de 
estratégia política clara, principalmente depois do desapa-
recimento físico de afonso dhlakama, poderá custar caro à 
segunda maior derrota de um candidato da renamo desde 
1994, ano da realização das primeiras eleições gerais no país.

A sala da Paz, nos 
primeiros resul-
tados parciais 
que conseguiu 
apurar, Ossu-

fo Momade, estava nos 21 por 
cento, enquanto Daviz Siman-
go e Mário Albino juntos não 
chagavam à barreira dos sete 
por cento, ou seja, Simango 
tinha 5.8 por cento e Mário 
Albino apenas um por cento. 

Nas eleições de 2009, Ar-
mando Guebuza, que na al-
tura lutava pela sua reeleição 
conseguiu alcançar números 
históricos de 75.2 por cento 
dos votos válidos depositados 
nas urnas. Ao que tudo indica 
Nyusi poderá aproximar a es-
tes números. A impopularidade 
interna (na própria Renamo) e 
também no seio do eleitorado 
vai custar muito caro. Aliás, 
dias antes da realização das 
eleições, a Renamo militari-
zada, liderada por Mariano 
Nyongo, fazia campanha em 
sentido contrário. Apelava ao 
eleitorado fiel a Renamo para 
não votar em Ossufo Momade, 

tendo o chamado de traidor.
No que tange às legislati-

vas e também aos membros das 
assembleias provinciais os re-
sultados também apontam para 
vantagem do partido no poder, 
em quase todas as províncias, 
mas com uma particularidade. 
Os números do partido são di-
ferentes dos números do can-
didato presidencial. Há quem 
votou no Nyusi mas não votou 
na Frelimo, tal como se previa. 

Dados que vão caindo a 
conta-gotas mostram que nas 
legislativas a Renamo poderá 
sofrer baixas, relativamente ao 
número de assentos em com-
paração com o que obteve nas 
últimas eleições. Os partidos 
emergentes como Amussi e 
Nova Democracia, este últi-
mo nas províncias do sul do 
país, estão a baralhar as contas. 

O MDM é sombra de si 
mesmo. Mesmo na cidade da 
Beira, onde neste momento 
governa, está a ter resultados 
muito aquém do esperado. 
Nas eleições das Assembleias 
Províncias, se os resultados 

se mantiverem com a mesma 
tendência, a Frelimo poderá 
ser a maioria em todas as pro-
víncias e, consequentemente, 
eleger os governadores das 
dez províncias moçambicanas.

 

Eleição livre mas com nódoas 

No geral, as eleições de pas-
sada terça-feira foram livres, no 
entanto, com casos de ilícitos 
eleitorais que variam de pro-
víncia para província. Segundo 
escreve o Centro de Integrida-
de Pública (CIP), uma pessoa 
morreu baleada e espancada 
pela Polícia, no Distrito de Na-
cala-Porto, Nampula, durante a 
contagem de votos. O caso deu-
-se na Escola Secundária São 
Vicente de Paulo, bairro de On-
tupaia. Às 19h50 havia disparos 
de armas de fogo pela Polícia e 
a população a acender pneus.

No mesmo posto, quatro 
pessoas foram baleadas nos 
membros inferiores quan-

do a Polícia tentava disper-
sar as pessoas aglomeradas.

No geral, a contagem de 
votos iniciou com tumultos em 
Nampula e Zambézia, devi-
do à concentração de pessoas 
nas proximidades de postos de 
votação para controlar o voto.

No distrito de Angoche, a 
Polícia disparou granadas de 
gás lacrimogéneo para disper-
sar dezenas de eleitores que 
pretendiam controlar o voto 
na EPC de Namaripe. Após 
a votação, eleitores apoian-
tes da Renamo permaneceram 
perto do posto de votação.

A confusão começou quan-
do simpatizantes da Renamo 
suspeitaram que os presiden-
tes de mesas das assembleias 
de votos estavam munidos de 
boletins de votos preenchidos 
a favor da Frelimo. A Polí-
cia não permitiu a revista dos 
presidentes o que gerou con-
fusão no local. A população 
nas proximidades do posto de 

votação aproximou-se do lo-
cal. Face à eminente confusão, 
a Polícia disparou 7 tiros ao ar 
e granadas de gás lacrimogé-
neo para dispersar a multidão.

No local, três salas de aulas 
foram incendiadas pela Polícia. 
Não houve desaparecimento de 
urnas, reportam os correspon-
dentes do CIP. No distrito de 
Sussundenga, Manica, a Polí-
cia expulsou eleitores das pro-
ximidades do posto de votação 
da EPC de Munhinga. Trata-se 
de simpatizantes do MDM e da 
Renamo que depois de votar 
decidiram permanecer no local 
para evitar enchimento de urnas.

Na Ilha de Moçambique, 
especificamente no Gula-
mo, a polícia disparou três 
tiros para o ar por volta das 
19h00 para dispersar a popu-
lação que se amotinou no lo-
cal para assistir a contagem.

No distrito de Namacur-
ra, alguns simpatizantes da 
Renamo não abandonaram 
o recinto de votação na Es-
cola Primária Saciana e não 
havia disparos da Polícia.

No distrito de Morrumba-
la, três agentes da Unidade 
de Intervenção Rápida (UIR), 
quatro agentes da Polícia de 
Protecção e seis militares das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, todos altamen-
te armados, impediram a po-
pulação de aproximar-se da 
EPC de Sabe, onde decorre a 
contagem de votos. Em Sabe 
existe uma base da Renamo.

Aproximadamente duas 
dezenas de eleitores aguar-
dam pelos resultados na 
EPC Sede de Alto-Molo-
cué, Zambézia. No distrito 
de Vanduzi, um grupo de 
simpatizantes da Frelimo 
aguarda pela contagem de 
votos. Em ambos casos não 
houve disparos da Polícia.

Inferno vivido em Maniamba
A noite eleitoral, segundo o 

CIP, foi marcada por violência 
generalizada e nalguns casos 
extrema, no centro e norte do 
país. No distrito de Lago, pos-
to administrativo de Maniamba 
(Niassa), 6 assembleias de voto 

com 4605 eleitores inscritos fo-
ram incendiadas por supostos 
simpatizantes da Renamo que 
estavam furiosos com alegada 
fraude. O caso se deu na EPC 
Milagre Mabote. As salas de 
aulas onde funcionaram as 6 

assembleias de voto foram re-
duzidas a cinzas.

“O centro de votação de 
Maniamba estava a funcionar 
com seis mesas de voto. Depois 
de terminar com o processo de 
votação, logo na hora para con-
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tagem de votos, a oposição cer-
cou a EPC Milagre Mabote e, 
a Polícia quis dispersar a estes, 
tendo disparado para o ar. Com 
aqueles tiros, simpatizantes da 
Renamo atiraram muitas pedras 
contra os agentes da polícia e 
queimaram todas as urnas. Os 
MMVs, jornalistas e até a po-
lícia refugiaram-se para as ma-
tas. Um carro da polícia socor-

reu os agentes que estavam nas 
matas”, reporta o CIP.

Na manhã de ontem confir-
mou-se o cenário de destruição. 
As urnas abandonadas acaba-
ram incendiadas, incluindo bo-
letins de votos e kits contendo 
o material de votação e as salas 
de aulas que serviram como as-
sembleias de voto.

A participação de eleitores 
nas eleições da passada terça-
-feira poderá ter atingido 50 por 
cento dos mais de 13 milhões 
de eleitores inscritos. Em 2014, 
a taxa de abstenções cifrou-se 
em 58 por cento. Aliás, segundo 
os dados da Sala da Paz, hou-
ve uma grande participação, 
sobretudo das mulheres, quer 
seja como membros das mesas 
de voto, vulgo MMVs, eleito-
res, bem como observadores.  

De acordo com Dércio Al-
fazema, em termos de partici-
pação dos eleitores no dia da 
votação, as perspectivas indi-
cam que estaremos acima dos 
50%, olhando de forma pre-
liminar aos números de parti-
cipação constante nos editais.

“E se isso se confirmar, 
vamos estar acima do nível de 
participação das eleições autár-
quicas de 2014, em que tivemos 
48% de participação dos eleito-
res. Houve uma grande partici-
pação dos cidadãos, sobretudo, 
de mulheres que aderiram em 
massa, quer seja como MMVs, 
como eleitoras, até como obser-
vadoras”, apontou Alfazema.

Por diante, Alfazema expli-
ca que “como Sala da Paz, es-
tamos a avaliar o processo elei-
toral positivamente no sentido 
que olhando para os diferentes 
indicadores, tanto em questões 
organizacionais e do ambiente 
que está a caracterizar a conta-
gem e o apuramento e o anún-
cio dos primeiros resultados, 
demonstra alguma urbanidade e 
sentimento de convivência sau-
dável entre os moçambicanos, 
mas, isto não pode retirar aqui-
lo que foram os constrangimen-
tos e incidentes verificados em 
diferentes fases do processo”.

Boletins pré votados em So-

fala, Tete, Zambézia e Nampula
Em termos de potencias 

ilícitos eleitorais, Alfazema 
indica que em termos estatís-
ticos houve casos isolados e a 
sua relevância deve servir de 
aprendizado para as próximas 
fases, por exemplo, segundo 
ele, houve situações de cida-
dãos encontrados com boletins 
de voto preenchidos, em Sofa-
la, Zambézia, Tete e Nampula.

“Houve agitação e con-
fronto na Ilha de Moçambique, 
onde precisamente, o candidato 
da Renamo, Ossufo Momade 
votou, no final de dia, houve 
situações em que a Polícia teve 
que usar a força e gás lacri-
mogéneo, onde infelizmente, 
em Nacala Porto, um cidadão 

perdeu a vida e outros feridos, 
e infra-estruturas como sala de 
aulas incendiadas, mas estes 
casos são muito isolados para 
aquilo que tem sido a caracterís-
tica de processos eleitorais em 
Moçambique, em que muitas 
das vezes acabam num ambien-
te de muita agitação”, disse.

A Sala Paz explica ainda 
que há certo momento também 
estava apreensiva com a mobi-
lização que estava sendo feita 
aos cidadãos para controlarem 
o voto depois de votarem, mas 
no final do dia, isso não aconte-
ceu, pelo que vale a pena sau-
dar aos moçambicanos, alega-
damente porque “até agora, não 
temos situações gritantes de 
ilícitos eleitorais que possam 
ter interferido nos resultados”.

A vitória caminha 
em direcção de Nyusi

Dados preliminares que vão 
pingando indicam uma vitória 
confortável ao candidato do 
partido Frelimo, Filipe Jacinto 
Nyusi, probabilidade também 

confirmada pela Sala da Paz.
Para o nosso entrevistado, a 

Sala da Paz também confirma 
que essa constatação em função 
“dos dados que estamos a rece-
ber dos editais e que também 
confrontamos com os dados 
que estão a ser lançados por ou-
tras plataformas e pela comuni-
cação social, até a este momen-
to, a vitória é clara do candidato 
da Frelimo, mas é preciso sere-
narmos os ânimos e aguardar a 
divulgação dos dados finais”.              

 Infelizmente, a Sala da 
Paz lamenta que muitos elei-
tores de Cabo Delgado foram 
impedidos de votar por ques-
tões de segurança.”Algumas 
assembleias de voto acabaram 
não funcionando mas acima de 

tudo, concordamos que é pre-
ciso respeitar a vida humana e 
não colocá-la em risco, apesar 
da democracia eleitoral tam-
bém ser um direito do cidadão, 
mas infelizmente esta situação 
de Cabo Delgado continua a ser 
preocupante e achamos que há 
necessidade do governo tomar 
alguma medida no sentido da 
situação entrar no controlo”.

Por fim, Alfazema defende 
que surpreendentemente, neste 
ano, a actuação da PRM, nes-
tas sextas eleições nacionais é 
avaliada positivamente, pese 
embora tenham ocorrido ca-
sos isolados de “escaramuças” 
eleitorais, e de alguns casos de 
excesso “incluindo um caso 
de dois membros da Sala da 
Paz que foram detidos, depois 
verificou-se que não havia mo-
tivo para tal e foram soltos, mas 
foram dois ou três casos em que 
a Polícia teve que usar a forca, 
incluindo gás lacrimogéneo, 
mas quanto a nós isso não afec-
tou o processo”. Dávio David

Segundo PRM

Renamo arromba urnas e 
incendeia casas em Machanga 

Segundo Sala da Paz

Metade dos eleitores 
inscritos foi votar

Trezentos membros da 
Renamo são indiciados de ar-
rombamento e tentativa de se 
apoderar de nove urnas, na 
Escola Primaria da localida-
de de Inharringa, no distrito 
de Machanga, província de 
Sofala. Segundo o porta-voz 
do Comando Geral da PRM, 
Orlando Mudumane depois 
de tentativa fracassada de 
roubo das urnas, os membros 
da perdiz incendiaram cinco 
casas de construção precária 
nas proximidades da Escola.

Orlando Mudumane ex-
plicou que a acção ocorreu 
depois do encerramento das 
urnas naquele distrito. Sem 
avançar com mais detalhes, 
Orlando Mudumane fez saber 
que do número avançado a po-
licia só conseguiu deter nove 
cidadãos que eram os respon-
sáveis pela mobilização e co-
metimento do ilícito eleitoral.

Ainda sobre o processo de 
votação, Orlando Mudumane 
fez saber que em todo país, a 
votação decorreu em ambien-
te tranquilo e ordeiro, embora 
tenha havido 22 ilícitos eleito-
rais registados nas províncias 
de Maputo -cidade com sete 
ilícitos eleitorais e as provín-
cias Nampula e Maputo com 
5 e 4 ilícitos. A PRM acres-
centa ainda que as províncias 
de Gaza e Nampula regista-
ram maior número de detidos, 
com 24 e 23, respectivamente.

Dentre os detidos, na pro-
víncia de Gaza, segundo a 
plataforma de observação 
eleitoral, Sala da Paz, cons-
tam delegados de candidatura 
da Nova Democracia (ND) 
detidos alegadamente porque 
tinham credenciais falsos. Isto 
ocorreu na Escola do IMCC e 
Escola Primária do 1º e 2º grau, 
Bairro 4 da cidade de Chókwé.



Não emissão de credenciais para seus delegados 

Renamo reclama falta de 
transparência em Nicoadala

o partido renamo reclama que as sextas eleições moçam-
bicanas não foram transparentes no distrito de Nicoadala, 
província da Zambézia, alegadamente, porque os órgãos de 
administração eleitoral naquela parcela do país se recusaram 
a emitir credenciais aos seus delegados políticos.

Apesar do proces-
so de votação 
na Zambézia 
ter decorrido 
sem grandes 

sobressaltos no geral, no dis-
trito de Nicoadala, a Renamo 
alega que o processo não foi 
transparente, porque as ur-
nas de boletins de voto foram 
levados para a contagem de 
votos na sede do STAE dis-
trital sem a presença dos seus 
delegados que até esta quarta-
-feira não tinham credenciais.

Fontes ligadas ao proces-
so eleitoral em Nicoadala, 
que falaram em anonimato, 
explicaram ao Zambeze que 
alguns membros dos partidos 
da oposição, até o dia 14 de 
Outubro, não tinham sido cre-
denciados pelo STAE local.

O presidente responsável é 
acusado de ter sido orientado 

para não credenciar membros 
da oposição e de, igualmen-
te, não aparecer durante todo 
o dia 14, do mês corrente.

Por sua vez, os membros 
dos partidos da oposição na-
quela parcela do país, Renamo 
e MDM, como forma de reivin-
dicar se recusaram a abrir os ar-
mazéns do STAE onde estava 
guardado o material eleitoral.

“Os responsáveis do STAE 
orientaram que se arrombasse o 
armazém, o que suscitou algu-
ma agitação. Há um confronto 
entre membros da PRM e os 
membros dos partidos da opo-
sição, detentores das chaves 
dos armazéns. Neste momen-
to, os observadores eleitorais 
da CPLP chegaram no local, 
mas não foram permitidos a 
chegar até ao local da confu-
são, foram mandados imedia-
tamente voltar, e foram alvos 

de muitos questionamentos. 
A situação aqui em Nicodada-
la não está boa, há um grande 
contingente policial, não sei 

como vai terminar”, explicou 
a fonte no dia 14 de Outubro.

De acordo com nossa fonte, 
a televisão pública, TVM e a pri-

vada STV também se fizeram ao 
local no dia da referida confusão, 
mas há duvidas se foram permi-
tidos fazer imagens “os mem-
bros da Renamo, os MMVs, 
todos pertencentes a Renamo 
se retiraram e negaram seguir 
para os seus postos de trabalho”.

Renamo se queixa à PGR

Entretanto, o 2° vice-pre-
sidente da Comissão distrital 
de eleições em Nicoadala e 
membro da Renamo, António 
da Silva, confirmou que hou-
ve arrombamento do portão 
do armazém que continha o 
material eleitoral do STAE.

Segundo da Silva, os mem-
bros da Renamo e do MDM se 
recusaram a abrir os cadeados, 
dos referidos portões, alega-
damente, porque um dos res-
ponsáveis do STAE, não per-
mitiu a emissão de credencias 
dos seus delegados políticos.

A oposição em Nicoada-
la não queria saber da saída 
de material eleitoral para as 
assembleias de voto sem a 
presença dos seus delega-
dos, que entretanto, não ti-
nham credencial, o armazém 
teve que ser arrombado na 
presença do director do STAE 
local, de um chefe das opera-
ções e de um membro da PRM.

“Nesse momento, estamos 
a caminho da casa do Presi-
dente da Mesa, faz três dias 
que ele está em parte incerta, 
e nem atende ao telefone, as 
credencias dos nossos delega-
dos deviam ter sido entregues 
no dia 11. Já fizemos uma 
queixa a nível do Comando 
da PRM a nível do distrito de 
Nicodala e da Procuradoria-
-Geral da República, a nível da 
Zambézia”, explicou Da Silva.

O mandatário da Renamo, 
naquela parcela do país, João 
Jaime Capatania, confirmou ter 
levado a queixa à PGR e, con-
forme justificou ainda, o gabi-
nete eleitoral da Renamo não 
recebeu credenciais para os seus 
delegados políticos três dias an-
tes do dia da votação, conforme 
manda a lei, mesmo depois do 
dia 26 de Setembro de 2019 ter 
remetido todo expediente com 
todos os recursos possíveis, 
mas segundo alega por razões 
“maquiavélicas” não recebeu. 

dÁVIO daVId
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A última batalha de Chang e do… Estado Moçambicano
O caso das dívidas ilegais 

de Moçambique voltou, esta 
semana à ribalta dos tribunais 
sul-africano e dos Estados Uni-
dos da América. Na África de 
Sul discute-se o recurso sobre 
a extradição de Manuel Chang, 
ex-ministro das Finanças, e nos 
Estados Unidos julga-se o en-
volvimento de banqueiros in-
ternacionais no calote em Mo-
çambique.

O caso da extradição do ex-
-ministro das Finanças Manuel 
Chang, detido na África do Sul, 
desde o ano passado no caso 
das dívidas ocultas de Moçam-
bique, regressou ontem, 16 de 
Outubro, ao tribunal. A nova 
audiência começou na terça-
-feira, em Nova Iorque, pre-
sidida pelo juiz-presidente do 
Tribunal Superior de Gauteng, 

Dunstan Mlambo. O actual 
ministro da Justiça e Serviços 
Correccionais da África do Sul, 
Ronald Lamola, solicitou a 13 
de Julho a revisão da extradi-

ção de Manuel Chang para Mo-
çambique.

Além dos pedidos do Go-
verno sul-africano, da ONG 
moçambicana Fórum de Moni-

toria (FMO) e do Governo de 
Moçambique, o Tribunal Supe-
rior da África do Sul, divisão 
de Gauteng, em Johanesburgo, 
vai ouvir o pedido de  Manuel 
Chang, submetido em 26 de 
Junho, no qual pede que o Mi-
nistério da Justiça da África do 
Sul execute a decisão do ante-
rior ministro sul-africano de o 
extraditar para Moçambique.

O governo moçambicano, 
instruiu o escritório de advo-
gados Mabunda Incorporated, 
em Bedfordview, Joanesburgo, 
a intervir em nome do Estado 
no sentido de persuadir Pretória 
a reconsiderar a extradição de 
Manuel Chang para o seu país.

Em Nova Iorque, onde de-
corre o julgamento do caso das 
dívidas ocultas de Moçambi-
que, três antigos banqueiros do 

banco Credit Suisse deram-se 
como culpados de conspirar 
para lavagem de dinheiro. São 
três os banqueiros que desde 
a passada terça-feira estão no 
banco dos réus, nomeadamen-
te, Surjan Sing, ex-director na 
instituição financeira interna-
cional Credit Suisse, Boustani, 
da empresa naval Prinvivest, 
Detelina Subeva, antiga vice-
-presidente do grupo Credit 
Suisse.

Neste processo que corre 
nos EUA são também acusa-
dos os moçambicanos Ma-
nuel Chang, ex-ministro das 
Finanças, Carlos do Rosário, 
um ex-alto quadro da secreta 
moçambicana, e Teófilo Nhan-
gumele, que agia em nome do 
Gabinete do Presidente da Re-
pública.

Caso das dívidas ocultas

Oposição apela transparência dos 
órgãos de gestão eleitoral

os candidatos à presidência da república, pelos partidos 
do mdm e renamo, daviz simango e ossufo momade, res-
pectivamente, consideram que a aprovação ou não dos resul-
tados das eleições de 15 de outubro dependerá, em parte, da 
gestão credível dos órgãos eleitorais, sobretudo, no processo 
de contagem e divulgação dos resultados do escrutínio.

Estes pronunciamentos fo-
ram feitos poucos minutos após 
os candidatos à Presidência da 
República exerceram o seu di-
reito de voto. Daviz Simango, 
candidato pelo Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), disse em declarações 
à imprensa, por volta das 7:30, 
na antiga Universidade Edu-
ardo Mondlane, na cidade da 
Beira, província de Sofala, que 
os órgãos de gestão Eleitoral, 

o STAE e a CNE, devem ob-
servar o processo eleitoral em 
curso como oportunidade para 
criar orgulho aos moçambi-
canos, colaborando para que, 
efectivamente, a divulgação 
dos resultados seja livre, justa 
e transparente.

Por outro lado, Simango 
pediu que os observadores in-
ternacionais fossem justos na 
sua análise do processo eleito-
ral. Mas anotou também que é 

fundamental que as Forças de 
Defesa e Segurança desempe-
nhem devidamente o seu papel 
que é de proteger o cidadão, 
garantindo a ordem e segu-
rança. Simango apelou que as 
FDS não se transformassem em 
principais actores do processo, 
intimidando a população, o que 
retrairia a livre participação 
desta neste processo. 

O candidato a governador 
da província de Maputo, pelo 
MDM, Augusto Pelembe, con-
denou e repudiou a acção dos 
órgãos eleitorais na Escola Pri-
mária Completa Tchumene II, 
pois, de acordo com Pelembe, 
as credenciais dos delegados do 
MDM não apresentam núme-
ros da Mesa de Assembleia de 
voto, em quase toda a província 
de Maputo, por alegada falha 
do próprio STAE, facto que 
levou a sua expulsão das salas 
de Assembleia de Voto, uma 
acção propositada, segundo 
MDM, para facilitar manobras 
para fraudes.

“Não vamos aceitar eleições 
fraudulentas” Renamo

Para o candidato da Rena-
mo à Presidente da República, 
Ossufo Momade, não faz sen-
tido que a polícia inviabilize a 
participação livre da popula-

ção, pelo nível de aparato poli-
cial que contribui para a intimi-
dação, sendo este um processo 
democrático, residindo o poder 
na população.

Momade sublinhou ser im-
portante que o partido no poder 
respeite, acima de tudo, aqui-
lo que será a vontade popular, 
advertindo que não é vontade 
daquele partido que os moçam-
bicanos vivam momentos con-
flituosos, tal como tem caracte-
rizado o período pós-eleitoral, 
dando o exemplo da vontade 
que conduziu a assinatura do 
último acordo geral de paz e 
de reconciliação nacional com 
vista a parar com as hostilida-
des militares.

De acordo com Momade, a 

Renamo está determinada a não 
aceitar resultados fraudulentos, 
devendo opor-se de acordo com 
aquilo que será a orientação 
popular dos moçambicanos, 
pois, todo processo fraudulento 
constitui violação grosseira aos 
princípios de democracia.

“Recentemente, assinamos 
acordos de paz e, por isso, que-
remos apelar ao presidente da 
Frelimo, para que este apele 
aos seus no sentido de que estes 
não continuassem a fazer brin-
cadeiras de mau-gosto, é preci-
so saberem dizer se querem a 
paz ou que continuemos naqui-
lo que aconteceu no passado, 
mas eu Ossufo Momade quero 
a tranquilidade, o bem-estar da 
população moçambicana”.



Enquanto em Por-
tugal se contavam 
os votos das elei-
ções legislativas, o 
presidente norte-

-americano, Donald Trump, 
ordenava a retirada das suas 
tropas do nordeste da Síria.

Horas depois, o presidente 
turco, Erdogan, com quem 
Trump tinha comunicado an-
tes de decidir abandonar o 
território, lançava um ataque 
sobre as forças curdas na região, 
multiplicando vítimas civis.

Os militares dos EUA apoia-
vam as Forças Democráticas da 
Síria, uma coligação multiétnica 

liderada pelos curdos da região 
contra o autoproclamado Es-
tado Islâmico (EI). Ao decidir 
abandonar os curdos, Trump 
abriu as portas à invasão turca 
do território curdo na Síria. A 
Imprensa internacional noticia 
que, como consequência destes 
ataques, centenas de membros 
do Daesh ter-se-ão evadido da 
prisão onde se encontravam.

Os curdos são o maior povo 
sem Estado do Mundo. Habitam, 
na sua maioria, no Curdistão, 
assim chamado desde o ano 
1150: um território que abrange 
partes da Turquia, da Síria, do 
Irão e do Iraque. Apesar disso 

e de várias promessas, nunca 
lhes foi reconhecido o direito à 
independência, tendo sido sem-
pre perseguidos, em particular 
pela Turquia. As forças curdas 
representam assim a aspiração 
deste povo à autodeterminação.

Em 2012, um governo autó-
nomo curdo conquistou o con-
trolo do Curdistão da Síria. Este 
governo tinha ligações ao Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), única força de Esquerda 
na região e também a única em-
penhada na defesa dos direitos 
das mulheres. Nesta zona da Síria, 
como no Iraque, foram os curdos 
que travaram os avanços do Daesh.

A Turquia, pelo contrário, 
fechou os olhos à expansão do 
extremismo islâmico na Síria, 
tendo-se mesmo concentrado 
em atacar e enfraquecer o exér-
cito curdo, através de incursões 
no norte do Curdistão sírio. Só 
as tropas americanas impediam 
que a invasão fosse total, Erdo-
gan teve de esperar a luz verde 
de Trump no dia 6 de outubro.

Esta é a história da atual 
mortandade dos curdos, um 
povo condenado a lutar pela sua 
autonomia e habituado a ser ins-
trumentalizado pelas potências 
que querem controlar a região. 
Um povo agora deixado à sua 

sorte pelos EUA (que, cumprido 
o confinamento do Daesh pela 
força curda, preferem voltar a 
agradar à Turquia) e pela União 
Europeia, que ignora mais uma 
invasão injustificada e mais um 
ataque aos direitos humanos, 
enquanto protege o regime de 
Erdogan. Afinal, é este mesmo 
Erdogan quem aceita fazer o tra-
balho sujo da Europa, erguendo 
campos de concentração para re-
fugiados sírios e outros, verdadei-
ro tampão que permite à União 
Europeia seguir com proclama-
ções sobre a paz e os direitos 
humanos. É mesmo na hipocrisia 
que a guerra gosta de chafurdar.
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DeputaDa Do Be

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Mulher: sexo fraco ou forte? 

Nesta nossa era 
fa la-se muito 
da  igua ldade 
do género, mas 
quer parecer que 

não somos tão iguais como 
alguns pensam. Ora vejamos:

O homem foi dotado de po-
der físico diferente do da mulher, 
pois consegue carregar objectos 
pesados, consegue matar ani-
mais de grande porte, consegue 
arrombar grades, e fazer muitas 
outras coisas. Consegue fazer 
tudo isto porque fisicamente é 
mais forte. O músculo do ho-
mem é maior e mais robusto, 
assim como os seus ossos são 
mais rijos do que os da mulher.

Mas as mulheres têm mais 
poder. Regra geral elas são de-
tentoras de uma “força magné-
tica” a que recorrem com muita 
mestria, de tal maneira que cons-
ciente ou inconscientemente os 
homens se deixam governar.

Elas exercem uma influência 
sobre os homens, controlando 
cada um de nós, já que todo 
o homem vive para o prazer 
que a mulher proporciona.

Dependendo do ponto de 
vista de cada um, esta depen-
dência pode ser considerada 

por uns uma fraqueza, e por 
outros, um ponto forte, mas seja 
como for, a maior força motiva-
dora de quase todos os homens 
centra-se no desejo de querer 
agradar a sua companheira.

Os homens que acumulam 
grandes fortunas, e atingem 
posições de relevo no poder e 
na fama, fazem isso especial-
mente para alimentar o seu 
desejo de satisfazer a mulher.

Se por algum momento ima-
ginarmos as mulheres fora das 
nossas vidas, então para muitos 
homens, as grandes fortunas dei-
xam de ter qualquer serventia.

É este desejo inato no 
homem, de querer agradar 
a mulher, que confere po-
der ao género feminino, de 
como se diz na gíria comum, 
fazer e desfazer do homem.

Os homens podem ser gi-
gantes, colossais, e de poder 
indomável quando lidam com 
outros homens, mas acabam por 
se deixar manipular facilmente 
pelas mulheres do seu gosto.

Grandes generais invencíveis 
no campo de batalha foram derro-
tados e dominados por mulheres.

Alguns homens têm consci-
ência de estarem a ser influencia-

dos pelas mulheres do seu gosto, 
mas com alguma perspicácia 
evitam contrapor tal influên-
cia, pois são suficientemente 
inteligentes para perceber que 
nenhum homem se sente satis-
feito e realizado sem a influência 
modificadora da mulher certa.

Elas têm o poder de obri-
gar o homem a dar-lhes avul-
tadas quantias de dinhei-
ro como dote do casamento, 
ainda que por vezes tal união 
dure muito pouco tempo.

De facto elas têm poder, 
pois sem muita porfia, apenas 
com algumas palavras, ou com 
um simples gesto ou olhar, 
conseguem convencer o ho-
mem. Mas a questão é: quem 
é mais forte, e quem é fraco?

A vida de um homem as-
semelha-se a um grande rio, 
cujo desaguadouro nada mais 
é senão o colo de uma mulher.

Por que razão nos preocu-
pamos tanto em querer apare-
cer sempre de forma notável, 
impecável, lavados, bonitos, 
perfumados e charmosos? Por 
que razão nos entregamos ao tra-
balho árduo para conseguirmos 
comprar grandes mansões e ou-
tos bens de consumo? A resposta 

é: para impressionar a mulher!
No fim de tudo isso, a vida de 

cada homem gira à volta da mu-
lher com quem partilha ou que es-
pera partilhar aquilo por que luta.

Esta é a fraqueza de todo o 
homem, pois para agradar à mu-
lher, o homem está pronto até, a 
ir ao fim do mundo, por achar 
que essa é a sua missão na vida.

Quantos homens há, que 
por estarem apaixonados por 
alguma mulher se entregam 
a uma espécie de auto-degre-
do, havendo outros que che-
gam até a cometer suicídio? 

A religião também reconhece 
o poder que a mulher exerce na 
vida do homem, razão pela qual 
o Isslam atribui uma grande 
importância à escolha da mulher 
certa, isto é, uma mulher piedosa.

O Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) disse: “O Mundo in-
teiro não é senão uma provi-
são, mas a melhor provisão do 
Mundo é uma mulher piedosa”.

O Qur’án também nos fala 
disso, pois em vários dos seus 
versículos foram menciona-
das mulheres e suas influên-
cias, indicando os seus po-
deres positivos e negativos.

Por exemplo, a Virgem Ma-

ria (Mariam) A.S., mãe de um 
muito destacado profeta (Jesus), 
foi mencionada devido ao seu 
poder positivo. Temos também 
Assiya, esposa de Faraó, apesar 
de não ter sido mencionada de 
forma directa pelo seu nome. Na 
história do profeta José (Yussuf) 
A.S. há uma mulher, esposa 
de um ministro do Império 
Egípcio, célebre pelos piores 
motivos, pois tentou seduzir 
José A.S., mas este resistiu às 
suas investidas, salvando-se 
assim da armadilha que os 
seus baixos desejos escondiam.

Portanto, apesar de toda a 
mulher estar intrinsecamente 
ligada a essa influência, é a pieda-
de que a contém, abafa e regula, 
ou a canaliza para a direcção 
correcta. E isso só se consegue 
quando se cultiva a piedade.

E lamentavelmente, nos dias 
que correm o cultivo da pie-
dade não faz parte dos nossos 
hábitos, daí o aumento assus-
tador do número de divórcios.

Portanto, é muito difícil 
classificar a mulher de sexo 
fraco, ou forte, muito menos 
dizer que ela é igual ao homem.

E este dilema jamais acabará. 
Prevalecerá até ao Fim-do-Mundo

O drama curdo
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A segurança, a saúde e a vida das pessoas 
devem estar sempre em primeiro lugar 

o emBaixaDor

No ambiente ro-
doviário, a se-
gurança, a saú-
de ou a vida 
das pessoas 

devia constituir uma preocu-
pação prioritária e constante 
dos nossos dirigentes. Não se 
pode abrandar, como aconte-
ceu, a fiscalização feita pelos 
nossos polícias nas vias públi-
cas, apenas porque se entende 
que fazer o controlo do cum-
primento das regras rodoviá-
rias pode, em época de cam-
panha eleitoral, incomodar os 
automobilistas e fazer com que 
estes não votem no partido do 
Governo. Não acreditamos que 
esta possa ser uma orientação 
comungada pelo Presidente da 
República, uma vez que, nos 
seus discursos, tem mostrado 
preocupação com a seguran-
ça dos cidadãos. Porém, como 
existem alguns chefes, coman-
dantes ou dirigentes que que-
rem ser mais “papistas” que o 
Papa dão este tipo orientações 
descabidas aos seus subalter-
nos. É esta espécie de excesso 
de zelo, ou de querer mostrar 
que prestaram um grande fa-

vor ao partido, que acabou 
determinando a morte do Sr. 
Anastácio Matavel, director do 
FONGA, um Fórum das Or-
ganizações não Governamen-
tais. Por sorte, um dirigente do 
MDM, em plena via pública, 
escapou à sentença de mor-
te que também lhe tinha sido 
reservada. Teria sido mais um 
sangue derramado em vão no 
nosso ambiente rodoviário. Os 
chefes ou os políticos que dão 
estas ordens estão a agir como 
ovelhas tresmalhadas, ou seja, 
que perderam o rumo, uma 
vez que, certamente, estão 
contrariando e prejudicando 
a postura do Partido Frelimo. 
Deviam saber que esta orga-
nização política é tão robusta 
que não precisa destes actos 
macabros para fazer vingar a 
sua filosofia e postura na nossa 
sociedade.                                                               

Mas voltemos ao assunto 
principal deste nosso escrito. 
Com base neste princípio, que 
constitui prática antiga, de não 
fiscalizar para não importunar 
até os condutores infractores, 
o que poderia contribuir para 
afugentar os votos nas elei-

ções, muitos automobilistas 
sabem que, nesta época das 
campanhas eleitorais, os agen-
tes da polícia, por terem re-
cebido instruções superiores, 
apenas se limitam a marcar 
alguma presença na estrada. 
Esta constitui uma das razões 
pela qual os acidentes au-
mentaram nesta última época 
eleitoral. Por exemplo, os con-
dutores com menor sentido 
de responsabilidade aprovei-
taram para ingerir bebidas al-
coólicas e conduziram os seus 
carros sem temor, uma vez 
que sabiam que não iria ha-
ver controlo da taxa de álcool. 
Praticaram velocidades exces-
sivas ou desrespeitaram mui-
tas regras de trânsito e, outros 
condutores, mesmo não sendo 
encartados, aproveitaram esta 
oportunidade para conduzir 
sem receio de serem surpre-
endidos. Tinham a certeza de 
que a vigilância policial tinha 
abrandado e bastava colocar 
no carro a bandeira do partido 
para ficarem impunes. Os ban-
didos ou malfeitores também 
se aproveitaram desta época 
de brandura na fiscalização ro-

doviária. Sabiam também que, 
com uma bandeira do partido 
ou com o nome do Presiden-
te Nyusi no carro, podiam 
fazer os seus contrabandos 
ou transportarem armas sem 
licença, porque ninguém lhes 
iria mandar parar para efeitos 
de qualquer tipo de inspecção. 
Também fez-se muita “vista 
grossa” quando os camiões 
transportaram nas caixas de 
carga muitas pessoas simpa-
tizantes dos partidos, como se 
fossem animais, contrariando a 
Lei que diz que, em veículos de 
carga, não se pode transportar 
pessoas.

Para ilustrar esta realidade 
catastrófica ou estes atropelos à 
Lei a que nos estamos a referir, 
que foram indirectamente per-
mitidos, basta contabilizar as 
mortes e os feridos em aciden-
tes de viação com veículos que 
foram usados nesta campanha 
eleitoral. Em nossa opinião, esta 
indisciplina não devia ter sido 
permitida. A segurança das 
pessoas e a Lei não podem ser 
secundarizadas, apenas porque 
se está na época de eleições, 
sob pena de irmos perdendo 

o sentido de saber diferenciar 
o bem do mal, ou o significa-
do do que é legal ou ilegal. Se 
os nossos dirigentes ou políti-
cos, sejam eles de que partido 
for, não conseguirem entender 
que a vida das pessoas e as leis, 
por motivo nenhum podem ser 
postos em causa, nem sequer 
por causa das eleições, pode 
significar que podemos estar a 
ser, ou vir a ser, governados por 
alguns dirigentes sem um forte 
sentido moral. Será que mere-
cem a nossa confiança para vo-
tarmos neles? 

Nenhum cidadão pode sen-
tir um orgulho patriótico, se 
constatar que pertence a uma 
nação onde a segurança ou a 
vida das pessoas é menospre-
zada para favorecer outros va-
lores que não deviam ser colo-
cados em primeiro lugar. 

Seja como for, pelo dever 
cívico ou patriótico, fomos 
chamados a ir votar. Oxalá nin-
guém tenha prescindido de o 
fazer e que todos tenham vota-
do bem.

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-
CIONAL

Cassamo  Lalá*SoBre o amBiente roDoviário

Uma outra América

Será necessário regres-
sar aos tempos de Ni-
xon e do “Waterga-
te” para se encontrar 
um tempo em que 

um presidente norte-america-
no surja, aos olhos públicos, 
tão acossado politicamente.

O ambiente que, menos 
de três anos passados sobre 
a sua tomada de posse, ro-
deia Donald Trump é marca-
do por uma crispação quase 
sem precedentes, com impacto 
na malha parlamentar, onde 
quase se não vislumbra uma 
réstia de compromisso ins-

titucional entre as bancadas.
É justo dizer-se que, an-

tecedendo a sua posse, estava 
já criada a ideia de que uma 
figura como Donald Trump 
se iria tornar numa persona-
gem política controversa. O 
multimilionário palavroso e 
fanfarrão cedo deixou claro que 
não estava disposto a ficar acul-
turado pelo sistema e que, pelo 
contrário, era o próprio modelo 
de presidência que tinha de se 
adaptar a ele. E, nesse domínio, 
não desiludiu as expetativas.

Trump é um presidente que 
fez a deliberada opção de go-

vernar sob permanente tensão. 
Cortando, com os seus cons-
tantes “tweets”, a dependência 
dos meios de comunicação 
tradicional, colando estes a 
uma leitura da realidade que 
apelidou de “notícias falsas”, 
Trump cria, a toda a hora, a sua 
própria verdade e espalha, com 
a maior impunidade, falsidades 
que, na boca de qualquer outro 
político, seriam o caminho para 
o imediato descrédito. Trump tem 
com ele um eleitorado potencial 
que está pouco preocupado com 
a descolagem da verdade que o 
presidente projeta e, muito mais, 

que vive confortado com a certe-
za de que ele continuará a ser a 
barreira segura contra os receios 
que povoam o seu quotidiano.

Quando, há dias, o presidente 
decidiu abandonar à sua (má) sor-
te os curdos, que tinham ajudado 
os EUA a travar os demónios do 
extremismo islâmico, que havia 
sido uma óbvia resultante lon-
gínqua da aventura iraquiana de 
Bush filho, Trump nem por um 
segundo pensou no cinismo do 
gesto. Refletiu, isso sim, que isso 
responde a uma opinião pública 
interna que vive um tempo de tro-
pismo isolacionista. Trump sabe 

que, ao fazer regressar “our boys”, 
satisfaz um eleitorado que o elegeu 
também para isso. E que, também 
por isso, talvez o volte a escolher.

Mas a América não foi sem-
pre assim?, perguntarão alguns 
realistas. Talvez, mas, antes, tinha 
algum cuidado em disfarçar. 
Trump é a cara descarada da ver-
gonha perdida de uma América 
egoísta e autocentrada que, pelo 
menos com ele, está rapidamente 
a desperdiçar a autoridade moral 
que lhe assegurava a liderança 
de um mundo que, também 
graças a ela no passado, podia 
chamar-se a si próprio de livre



ma p u t a D a S Francisco Rodolfo

Quinta-feira, 17 de Outubro de 20198 |  zambeze  

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
ambEzFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 82-578 0802
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Esmeralda do Amaral 
Cell: 82-457 6070 | 84-269 8181 | 82-307 3450 (PBX)  
esmelifania2002@yahoo.com.br 
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido 
e Luís Cumbe

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo e Samuel Matusse

Colaboradores: Dávio David e Elton da Graça 

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.comRegistado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

Gestora Administrativa

Esmeralda do Amaral, Cell: 82-457 6070 | 84-269 8181 

esmelifania2002@gmail.com

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. 25 de Setembro, N. 1676, 1o Andar,  Portas 5 e 6 

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.novomedia@hotmail.com

| OpInIãO |

 “Museu da Revolução”: 
Por quê votá-lo ao abandono?...

zz Muitos lodjes e instâncias turísticas obrigam os turistas a depositar o valor do pagamento da estadia em divisas nos 
bancos dos países vizinhos e outros países…

É Sexta-feira, dia 13, di-
zem os entendidos que “é dia 
de azar”!... Fico colado nessa 
caixinha mágica que nos per-
mite ver em tempo recorde as 
zangas entre o neto do Kim Il 
Sung, Presidente da Coreia do 
Norte, com o Presidente dos 
EUA, Donald Trump, numa 
guerra que querem promover, 
mas que os entendidos dizem 
que é uma guerra à partida sem 
vencedores!...                      

Quer Kim Jong-un, o jovem 
Presidente norte-coreano, quer 
o Presidente norte-americano, 
Donald Trump que poupem, 
em nosso modesto entender, 
a Humanidade de escalada de 
“guerra nuclear”. Se optar por 
bom senso, Donald Trump de-
via promover a Paz, para que o 
mundo avance, essa é a verdade 
dos factos.

É Sexta-feira! Nem todas 
Sextas-feiras são dia de azar!... 
Veja que na “Cidade das Acácias 
Vermelhas”, caiu quase que 
uma hecatombe, os “recados” 
do Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Jacinto 
NYUSI, na reunião que ficará 
nos anais da história de Mo-
çambique, a 1ª com “Secretários 
Permanentes, Inspectores-gerais, 
Directores Nacionais e Chefes 
de Departamentos”, que não 

obstante as diversidades de 
abordagens, o Presidente defi-
niu a maka: “CORRUPÇÃO”.

É um mal que corrói, não 
só a sociedade moçambicana, 
mas também todo mundo na 
actualidade.

Se o tema CORRUPÇAO foi 
elencado como tema principal 
para salvar “o meu patrão”, eu 
tinha na manga, uma questão 
quase que desde os tempos de 
antanho.

Em todas as datas festivas, 
muitos alunos das nossas escolas, 
não conhecem o seu significado, 
mas a “guerra” de justificação é 
que os culpados são os professo-
res, enquanto estes, “sacodem o 
capote” para os pais e encarre-
gados de educação.

Mas esta velha maka tam-
bém está intimamente ligada 
aos nossos livros escolares e a 
“História de Moçambique”, por 
exemplo, que não é reformu-
lada e quiçá há quem defenda 
lá nos ideólogos e pedagogos 
do Ministério de Educação e 
Desenvolvimento Humano, 
sobretudo no INDE (Instituto 
Nacional Desenvolvimento de 
Educação), que julgam não ser 
oportuno, em democracia vir 
com estes coisas de “ensinar a 
História de Moçambique” e “me-
ter a FRELIMO.” É confusão…

Como ensinar a “História 
da Moçambique” sem falar da 
FRELIMO ou ensinar a “His-
tória de Angola”, sem falar do 
MPLA (Movimento Popular 
de Libertação de Angola), por 
exemplo?

É evidente que se tivermos 
de falar de “História de Mo-
çambique” até aos nossos dias, 
não vamos “fugir” do MNR 
(Movimento de Nacional de 
Resistência) e da RENAMO 
(Resistência Nacional Moçam-
bicana), para que os nossos fi-
lhos saibam o que Moçambique 
foi no passado. 

Só conhecendo o passado, 
podemos nos situar e perspec-
tivar o futuro desta bela “Pátria 
Amada”!...

Por isso, nessa senda impor-
ta levantar o que estampei no 
título: “Museu da Revolução”: 
Por quê votá-lo ao abando-
no?...

Não sei quem fica com 
esta “batata quente”, se é a 
FRELIMO, o Ministério dos 
Combatentes ou o Ministério 
de Cultura e Turismo?

O que não nos parece cor-
recto é que o Museu da Revolu-
ção que os visitantes nacionais 
e estrangeiros frequentavam 
depois da sua inauguração nos 
anos setenta, está sem explica-

ções “encerrado” com espólio 
de invejar, para se ensinar os 
primórdios da “Luta de Liberta-
ção Nacional” desses valorosos 
jovens de “25 de Setembro” que 
ousaram enfrentar o regime co-
lonial e fascista português, esse 
regime do Professor Doutor 
António de Oliveira Salazar, 
Primeiro-Ministro fascista, 
que foi substituído pelo ou-
tro Professor Doutor Marcelo 
Caetano, igualmente fascista, 
que oprimiu, não só o povo 
moçambicano e das ex-colónias, 
mas também o povo português.

Quanto é que perdemos em 
“receitas” por não termos o 
“Museu da Revolução” aberto 
ao público? Se calhar vir-nos-ão 
com a velha estória de “Estudo 
de Viabilidade Económica”, 
exigindo milhões de USD (dó-
lares americanos). Preguiça 
mental…

A reabertura do “Museu da 
Revolução” seria um grande im-
pulso para o desenvolvimento 
do Turismo e meio caminho 
para ensinar as presentes e 
gerações vindouras…

Já que abordamos a pro-
blemática de “receitas” para 
a indústria de Turismo em 
Moçambique, quanto é que a 
AT (Autoridade Tributária) 
perde, em virtude de os turistas 

que entram anualmente em 
Moçambique, mas que alguns 
proprietários de instâncias 
turísticas: em Inhambane, em 
Morrungulo, no Tofo, em Závo-
ra, em Vilankulo, em Inhassoro, 
em Linga Linga, nas Chocas 
Mar, no Macuti (Beira), em 
Zalala, na Ponta de Ouro, em 
Macaneta, em Namaacha, no 
Bilene, na Praia de Xai-Xai, em 
suma em todo esta bela “Pátria 
Amada”, recebem instruções 
das Agências de Viagens que 
mandam para que os paga-
mentos sejam efectuados na 
África do Sul, no Zimbabwe, 
no Maláwi, em Portugal, na 
Inglaterra, na Alemanha, etc., 
numa autêntica e verdadeira 
fuga ao fisco. Pagamentos feitos 
em moeda convertível, ficando 
o país a “ver boi”…

No fim do dia somos todos 
“comidos”, porque as divisas fi-
cam depositadas além fronteiras.

Queremos promover o tu-
rismo, mas há questões trans-
versais a atacar com a devida 
urgência e esta é um delas.

Quem põe o guizo ao 
gato?!...

Aqui fica o alerta, prome-
tendo que voltamos neste teu 
Grande Rio ZAMBEZE a este 
melindroso assunto, nestas tuas 
incomodativas Maputadas.
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As eleições da passada terça-feira foram ganhas pelo Partido Frelimo, que deve por isso ser 
felicitado, apesar de sabermos que nem todos estarão satisfeitos com os resultados anunciados. 
Afinal, numa grande competição dogénero, um apenas sai vitorioso, e os outros abremalas paraeste 
bambolear o seu corpo ao ritmo do batuque. Mas nem com isso os derrotados se devem sentir 
inferiores. Pelo contrário, os resultados negativos a seu favor, escancaram portas, e são por assim 
dizer, um momento para reflexão partidária para futuros confrontos politicamente eleitorais. 

A vontade popular foi satisfeita. Viva o povo, também ele o maior vencedor, pese ofacto de 
muitos compatriotas terem optado pelo abstenção, o que por outras palavras significa que uns não 
se sentiram motivados nem para apoiar uns, nem para incentivar a continuidade de outros.Tendo 
em conta estes mesmos resultados, algo ressalta à vista de todos. Aoposiçãoao partido Frelimo 
precisa ser estudada. Lutar por conta própriapartidáriafragiliza os seus intentos, e eleva cada vez 
mais os índices de aceitação da Frelimo. Derrotar os adversários isolados tem sido a tarefa faci-
litada do partido Frelimo nos últimos sufrágios, pois a actuação dos adversários remete a outro 
campeonato, e não aquele que apregoam de alternância no poder. Enquanto não for vencida esta 
fragmentação da oposição, e todos estes partidos apenas lutarem pelo seu umbigo, a vitóriaserá 
certa para os camaradas que sempre que assim for,vão partir para o campo com alguns golos de 
vantagem no score político.

Outro dado marcante, é o número evoluído de mulheres que apareceu neste acto político, 
facto que alicerça cada vez mais, aideia da necessidade de participação feminina nos domínios de 
desenvolvimento nacional. A equidade vai marcando pontos, eos sinais são encorajadores para os 
próximos tempos. Lá chegará o dia em que teremos mulheres a concorrer para o cargo de presidente 
da nação. De notar também a participação dos novos partidos, designadamente a ND e o AMUSSI, 
partidos que encorajam a juventude para outros voos nos próximos tempos, que podem originar a 
metamorfose política. Que não se compadece com populismo e anúncios antecipados de vitórias. 
Tudo tem as suas consequências, apesar da máxima que sugere que para atingir os fins tudo serve, 
apesar também de sabermos que no jogo político, há quem se parece com peixe na água e outros 
se parecem com peixe no deserto.

É preciso perceber que a Frelimo é uma máquina pesada. Uma máquina com maquinistas de 
eleição, calejados, gente com barba branca nos processos políticos, daí que uns simples berros não 
os assustam, para os tirar do comando. A Frelimo investiu muito paraestas eleições. Em todos os 
domínios. Sejam eles de índolepolítico, social e até mesmo económico. É só lembrar as detenções 
de membros seus na onda da corrupção, um momento histórico que fez as pazes com o povo na 
perspectiva de que os ladrões não são impunes como acontecia no tempo da vecchia signora. As 
arrecadações milionárias fruto dos grandes projectos e a grandemente anunciada divisão de juros 
alavancou a relação com o povo, para além das carteiras escolares, factos que parecendo de pouca 
importância, musculam a ideia de que do pouco se conseguem grandes feitos, e destas se faz um 
partido. Andar aos berros, cultivar espaços territoriais, não serve a política nem na política. É pre-
ciso ir um pouco mais além e, nas diversas oportunidades que aparecem, tentar ganhar confiança e 
transmitir a ideia de que se pode ganhar em qualquer cenário. E a oposição não faz nada disto. Pelo 
contrário esperneia e corta as iniciativas de candidatos jovens, promove tribalismos exacerbados, 
manda passear os que têm canudo, e outrossim, olha de esguelha para os que dominamos dossiers 
que podem bem encurralar temporariamente a Frelimo, ou fazer com que este partido mude de 
estratégia no terreno. E isto faz bem a democracia, porque ajuda o Governo a prestar mais atenção 
aos seus propósitos, ajuda na clarificação das zonas de penumbra. Uma oposiçãodividida, uma opo-
sição em fragmentos, uma oposição em cacos, é meio caminho andado para a mediocridade política. 

A crise partidária na Renamo ditou a sua pouca relevância nestas eleições. Quer queiramos quer 
não, a equipa de Mariano Nhongo, a Junta Militar, empobreceu Ossufo Momad. As populações 
apegaram- se ao seu discurso sabotando Momad. Esperemos que isto não descambe em actos terro-
ristas. Os derrotados devem apertar as mãos e sentir o calor dadecisão popular. Com ou sem mérito, 
no jogo contam os golos marcados. Só para ajudar um pouquito. Nemsempre ganham os melhores.

Ao partido e ao presidente vencedor, a mensagem é simples. Refazer o tecido social, eliminar 
preconceitos, acabar com os abusos, e sobretudo respeitar opatrão. Não basta ganhar e depois 
mandar todo o resto à fava. O jogo político ainda não acabou, aliás só agora iniciou. Mais res-
peitinho pelo povo, mais seriedade nos discursos, mais ousadia na constituição do Governo, e 
maior controlo no bolo económico, reforçado com as vendas de gás. Dizia o outro, que a crescente 
desigualdade entre pobres e ricos está na verdadeira crise que se vive e esta não se resolve com a 
simples habilidade política.
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muphengula 
Govelaneo canto Da cigarra

Aceitar boamente os 
resultados eleitorais

Moçambique foi à votos, nesta terça-feira dia 15 de 
Outubro, para eleger o Presidente da República, os depu-
tados da Assembleia da República, bem como os membros 
das assembleias provinciais, num escrutínio que decorreu, 
de forma geral, segundo as autoridades, de forma ordeira 
e cívica, salvo algumas situações isoladas de violência.

Dos resultados que vem saíndo através dos órgãos de 
comunicação social e observadores nacionais e internacio-
nais, certificam aquilo que vaticinei dias antes: O candidato 
Filipe Nyusi, e o seu partido Frelimo lideram de forma 
esmagadora, a contagem dos votos para os diversos órgãos.

A vitória da Frelimo, a ser confirmada em breve, não 
constituiu surpresa para todos aqueles que viram a forma 
como o respectivo candidato conseguia contagiar o seu 
eleitorado e os indecisos, com um manifesto de promes-
sas exequíveis, resultado do trabalho que a sua equipe 
realizou em coordenação com as próprias comunidades. 
Ou seja, não foi um manifesto de gabinete, muito menos 
um desenho alegórico de algumas cabeças pensantes, 
Não. Tratou-se de um documento que espelhava as re-
ais necessidades e soluções para o povo moçambicano.

Adestrado à música “É contigo que dá certo”, Nyusi 
lançou a repartição do sucesso da governação como algo 
alcançado com o envolvimento do cidadão, que deixa 
de ser um mero eleitor, para se transformar num coad-
juvante da implementação do sonho de Moçambique 
inclusivo. Foi, sem dúvidas, uma mensagem carregada 
de um simbolismo que extravazou os limites da mesmice.

Mesmo assim, há um dado curioso nestas eleições, 
o renascimento da Frelimo das zonas urbanas, aque-
la que há muito tempo estava indecisa ou oferecia os 
seus votos à oposição. Há uma clara indicação de que 
houve um reencontro entre o partido, o candidato e 
os seus apoiantes que estavam há muito sedentos por 
uma nova abordagem da discussão real dos problemas 
dos moçambicanos, algo que Nyusi conseguiu oferecer.

À oposição moçambicana, a grande mestre da desorga-
nização, fica a dica da necessidade de reinventar a sua forma 
de fazer política pois as reclamações do pós-eleitoral já não 
abalam a ninguém. O povo está ciente de que a oposição 
deste País nunca esteve interessada em governar, nunca.

Estão sempre em discussões inúteis, troca de acusa-
ções, guerrinhas umbilicais que os tornam cada dia mais 
pequenos e distantes da verdadeira missão do exercício 
político enquanto elemento da sociedade civilizada.

Sabemos que incitarão à violência, alegarão fraude, 
ameaçarão queimar o País, e muitas e outras coisas comuns 
quando os seus delíriros de grandeza cessam. Já nos habitua-
ram a esta ladainha há décadas, mas organização que é: Zero.

É importante que tenhamos uma oposição no 
nosso País, sem sombra de dúvidas, o mau é ter uma 
oposição sem nenhum objectivo claro para o desen-
volvimento da Nação, cingindo-se sempre que lhe 
convém, na instalação do caos e da balbúrdia como 
mecanismos de afirmação no jogo político partidário.

Como cidadãos, preocupa-nos esta forma de agir, não 
condiz com o que se pretende para o nosso País, e fica claro 
que, enquanto continuarem assim, a Frelimo, organizada e 
madura que é, governará pois décadas e décadas pois tem 
responsabilidade para com a sua missão existencial: Go-
vernar Moçambique e melhorar a vida dos moçambicanos.

São estes factores que fizeram com que os mo-
çambicanos, do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao 
índico não pensaram duas vezes em votar em Nyu-
si e na Frelimo pois estavam cientes de que com 
eles, com os outros e com todos sempre dará certo.

Mais não disse!

A vitória do “É 
contigo que dá certo”



Enquanto a Pérola do Ín-
dico perdia um dia inteiro de 
reflexão para discutir uma 
interpretação equivocada dum 
texto simples, imaginei-me a 
explicar o conteúdo ao meu 
netinho. Se mesmo depois disto 
o texto continuar inacessível 
vou admitir que eu sou imbecil.

N: Vovô Elísio, o voto 
na Renamo é voto imbecil?

E: Depende, filho. Qualquer 
voto é potencialmente imbecil. 
Na Frelimo, no MDM ou no 
PODEMOS. O voto imbecil é 
a combinação de duas coisas. 
Uma é o protesto contra quem 
está no poder por boas ou más 
razões. A outra é não se preo-
cupar em saber se a potencial 
alternativa seria melhor. Por-
tanto, filho, se a tua mãe está 
desapontada com a Frelimo e, 
por isso, não vota nela (abstém-
-se ou dá o seu voto a outro par-
tido) sem se interessar em saber 
se o País estará melhor assim, 
ela está a dar um voto imbecil.

N: Mas, avô, se calhar a pes-
soa já está farta da Frelimo e acha 
que tudo seria melhor do que ela!

E: É legítimo pensar as-
sim, filho. Está escrito no meu 
texto. A questão é se a pes-
soa considerou a alternativa?

N: Não precisa, avô. A 
pessoa não quer a Frelimo.

E: Queres dizer que essa 
pessoa aceita que o País se 
afunde desde que não seja 
com a Frelimo no governo?

N :  S i m .
E: Então é voto imbecil, filho.
N: Mas, avô, que tal se essa 

pessoa achar que a Frelimo não 
vai perder só por ela não ter 
votado nela e que, talvez, haja 
mais equilíbrio no parlamento?

E: Filho, se essa pessoa fez 
esse cálculo, isso significa que 

ela pensou num cenário alterna-
tivo. Nesse caso, esse voto não é 
imbecil. É, talvez, irresponsável 
e arriscado, mas não é imbecil.

N :  M a s  n ã o  é  a s -
sim que as pessoas votam?

E: Não, filho, só nos livros 
de ciência política que se lêem 
em Maputo. Não há nenhum 
camponês moçambicano que 
vai votar “estrategicamente”. 
As pessoas que dizem isso 
estão a fazer uma confusão 
entre racionalidade individual e 
racionalidade do sistema. Pode 
ser que a soma de muitos votos 
imbecis produza uma situação 
parlamentar de equilíbrio. Mas 
isso não quer dizer que foi re-
sultado de voto “estratégico”.

N: Mas, avô, há algum crité-
rio para determinar se um voto é 
melhor do que outro? Se calhar, 
aquilo que o avô pensa ser imbe-
cil é consciente para os outros.

E: Não, filho, honra o nome 
da tua família e pensa bem. 
A democracia é um sistema 
político que parte do princípio 
de que ninguém detém o mono-
pólio da verdade sobre a melhor 
maneira de construir um País. 
Por isso, regularmente, fazem-
-se eleições em que aqueles que 
têm proposta apresentam-na. 
A tua mãe, eu e muitas outras 
pessoas em idade eleitoral 
temos a obrigação de avaliar 
essas propostas e decidirmos 
qual é a melhor. O critério de 
avaliação é o que é bom para o 
País. Então, se alguém vai votar 
o futuro do País na base de que 
candidato x é bonito, essa pes-
soa está a fazer um voto imbecil.

N: Mas, avô, em Gaza há 
pessoas que votam na Frelimo 
porque acham que a Frelimo é 
de Gaza. Há gente da Frelimo 
que não vota na Renamo por-
que acha que ela não presta. 

Essa gente também é imbecil?
E: É, filho, é. A não ser que 

o Gazense que vota na Frelimo 
por achar que a Frelimo é de 
lá pense também que só coisas 
da casa é que podem fazer o 
bem. Aí o voto já não é im-
becil. É, talvez, irresponsável 
e arriscado. Igualmente, se 
alguém na Zambézia não vota 
na Frelimo por achar que ela 
é coisa de Matxanganas, essa 
pessoa está a praticar o voto 

imbecil. Mas se por detrás 
disso pensa que o voto étnico 
é o único que traz vantagens 
à sua região, então esse voto 
não é imbecil. É, talvez, ape-
nas irresponsável e arriscado.

N: Mas, avô, nesse caso 
basta ter uma razão para vo-
tar de alguma maneira e aí 
o voto deixa de ser imbe-
cil. Voltamos à estaca zero.

E: Não, filho. Essas razões 
têm que ser boas e resultarem de 
um processo de reflexão. O voto 
emocional muitas vezes não se 
sustenta em razões reflectidas. É 
por isso que é emocional. Cos-
tuma ser invenção de analistas 
em Maputo para racionalizarem 
o comportamento eleitoral. É 
assim, há gente que rouba. Se 
tu perguntares a essas pessoas 
porque roubam, vão te explicar 
isso. Mas tu não és obrigado a 
aceitar essas explicações como 
sendo boas. Se tu um dia te in-
teressares pelas ciências sociais 
e quiseres fazer carreira nessa 
área, uma das coisas que vais 
ter de aprender é essa: explicar 
não é racionalizar, muito menos 
justificar. Respeitar o direito 
que alguém tem de ter uma 
opinião (ou explicação para o 
seu comportamento) não é acei-
tar essa opinião. Tu és livre de 
considerar essa opinião imbecil.

N: Mas as pessoas estão a 
dizer que o avô diz que elas 
são imbecis só porque têm 
outra preferência política. No 
nosso grupo do Whatsapp lá 
na creche só se fala disso.

E: Filho, no texto em causa 
escrevi o seguinte: “Atenção 
que não estou a dizer que quem 
não votar na Frelimo e em 
Nyusi é um imbecil. Estou a 
dizer que não votar neles sem 
também ter boas razões para 
achar que um outro gover-

no possa ser bom para Moz 
é votar de forma imbecil.”

N: Ya, é diferente. Porque as 
pessoas não gostam de ti, avô?

E: De mim? Tu gostas de 
mim, isso é suficiente para 
mim. Mas também não é isso, 
filho. As pessoas não precisam 
de gostar de mim. As pessoas 
só precisam de ler com cui-
dado e discutir os assuntos.

N: Mas o avô quer dizer que 
professores doutores não lêem 
com cuidado? Isso é arrogante!

E: Filho, este jardim que Deus 
criou está cheio de todo o tipo de 
animais. Quando as pessoas só 
estão preocupadas em proteger as 
suas convicções, tudo o que lhes 
aparece pela frente e contraria 
as suas convicções, é perigoso e 
tem de ser abatido. Confundem 
divergência académica com 
divergência política e ideológica 
e colocam-se na defensiva, mas 
atacam. Como sabem que eu 
tenho um fraco pela Frelimo, 
pensam que tudo o que eu digo 
é sempre em defesa da Frelimo, 
por isso, não se interessam em 
saber o que eu realmente disse. 
Não preciso que esse tipo de gente 
goste de mim, filho. No fundo, o 
problema é que essas pessoas não 
concordam com a leitura que faço 
dos problemas do País. É natural 
que assim seja. Mas entre não 
concordar e ter uma abordagem 
diferente sólida e coerente há 
um grande fosso. O mais fácil é 
lançar impropérios, pôr em causa 
as minhas credenciais académicas 
e o meu compromisso com o País.

N: As titias lá na creche dizem 
que és intelectual Guebuzista.

E :  S i m ,  f i l h o ,  s o u . 
N i n g u é m  é  p e r f e i t o .

N: Vais votar em quem?
E:  Não  t enho  in t en -

ç ã o  d e  v o t o  i m b e c i l .

Vovô Elísio, o que é voto imbecil?
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A democracia é 
um sistema polí-
tico que parte do 
princípio de que 
ninguém detém 
o monopólio da 
verdade sobre a 
melhor maneira 
de construir um 
País. Por isso, 
regularmente, 
fazem-se eleições 
em que aqueles 
que têm propos-
ta apresentam-
-na. A tua mãe, 
eu e muitas ou-
tras pessoas em 
idade eleitoral 
temos a obriga-
ção de avaliar 
essas propostas e 
decidirmos qual é 
a melhor. 
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Educação na Cidade  de Maputo

Perto de dois mil funcionários 
vão mudar de carreira
a direcção de educação e desenvolvimento Humano, na ci-
dade de Maputo, vai promover 1875 funcionários até ao fi-
nal do ano. para o cumprimento do plano, o governo da 
cidade prevê gastar um total de 85 milhões de meticais. 

Do universo dos 
1850 funcio-
nários, 302 
(trezentos e 
dois) profes-

sores serão promovidos para 
a classe C. Ainda nos actos 
administrativos, 36 funcio-
nários serão promovidos em 
virtude do tempo de serviço 
no estado, 850 progressões, 
687 professores beneficiar-se-
-ão da mudança de carreiras. 
Sem uma data concreta, Artur 
Dombo disse que este plano é 
irreversível, porque por muito 
os professores reclamavam dos 
actos administrativos. Contu-
do, situações adversas como a 
falta de orçamento para o efeito 
provocaram a interrupção des-
se processo que agora retoma.

 O director de educação 
reconheceu que o governo da 

cidade ainda não amortizou a 
dívida do ano 2016, relativa às 
horas extras para com os pro-
fessores. Artur Dombo disse, 
sem revelar as datas, que o go-
verno está a envidar esforços de 
modo a que a dívida seja paga o 
mais breve possível. “São no to-
tal sete milhões de meticais a dí-
vida para com os professores”.

Relativamente ao proces-
so de matrícula para o ano 
lectivo de 2020, Artur Dom-
bo fez saber que, embora haja 
pouca afluência em alguns 
distritos municipais da cida-
de de Maputo, o processo está 
a decorrer sem sobressaltos. 
São no total 22.230 (vinte e 
duas mil e duzentas e trinta) 
vagas para a primeira classe.

Até a última semana, o go-
verno da cidade já havia ma-
triculado pouco mais de 6578 

alunos o que significa 29.6%. 
O distrito Municipal Kama-
xaquene que conta com um 

total de 3432 vagas inscreveu 
1797 potenciais alunos su-
perando a sua meta de 50%. 

O distrito Municipal Ka-
Mavota matriculou pouco mais 
de 2496 alunos num universo 
de 6420 vagas para aquela cir-
cunscrição administrativa. Artur 
Dombo justificou que, apesar de 
haver fraca afluência, há distritos 
municipais que já matricularam 
metade da percentagem. Con-
tudo, diz se preocupado com o 
distrito municipal KaNhaca que 
até a última semana só havia 
inscrito dois potenciais alunos, 
situação que no entender daque-
le responsável pode estar rela-
cionado com a fraca densidade 
populacional naquele distrito. 

“Não é só KaNhaca, o dis-
trito municipal Katembe tam-
bém regista pouca afluência de 
encarregados de educação que 
pretendam matricular seus edu-
candos. Dos dados em nosso po-
der, o distrito municipal Katem-
be matriculou até aqui pouco 
mais de sete potenciais alunos”. 
Disse apelando aos encarrega-
dos de educação para que não 
deixem tudo para a última hora.

Politécnica gradua novos técnicos para o mercado
o instituto médio politécnico (imep), uma unidade orgâni-
ca da Universidade politécnica, graduou, na sexta-feira, 11 de 
outubro, em maputo, um total de 56 estudantes formados em 
vários cursos.

Trata-se de 19 formandos 
dos cursos de Construção Ci-
vil, 19 de Contabilidade, 7 de 
Gestão, 10 de Informática e 1 

de Hotelaria, que receberam 
os seus diplomas, na XV ceri-
mónia de graduação do IMEP.

A construção de conheci-

mento, habilidades e atitudes 
sólidas, são os elementos ne-
cessários para se saber ser, estar 
e fazer numa sociedade respon-
sável e competente, segundo 
referiu Narciso Matos, reitor 
da Universidade Politécnica, 
que discursava após a entrega 
de certificados e premiação dos 

cinco melhores formandos em 
representação de cada curso.

“Aos graduados faço votos 
de felicidades e sucesso. Sigam 
o exemplo da professora Na-
tália Folgado, que volvidos 24 
anos de carreira, passa para a 
reforma com reconhecimento”, 
acrescentou Narciso Matos.

Por sua vez, Isabel Zan-
damela, directora geral do 
IMEP, disse que a ocasião 
marca uma etapa nova na vida 
dos graduados, com a certe-
za de que as competências 
adquiridas contribuirão para 
o sucesso de cada forman-
do na vida laboral ou aos que 
prosseguirem com os estudos.

“Esperamos que sejam 
profissionais de sucesso e me-
lhorem o desempenho das ins-
tituições em que vierem a se 
enquadrar, porque parte sig-
nificativa da força de trabalho 
não está devidamente qualifica-
da, e este é o momento certo, 
para assumirem o desafio de 
reverter este cenário, com de-
terminação e responsabilida-

de”, exortou Isabel Zandamela.
Na ocasião, Loide Kunho-

nha, graduada em Contabilida-
de, foi agraciada com um prémio 
de estágio profissional e mate-
rial de trabalho, para além de 
incentivo financeiro, oferecido 
pela direcção do IMEP, como 
a melhor aluna com 17 valores.

“Primeiro quero agrade-
cer a Deus por nos ter guiado 
e pela sabedoria que nos deu 
para conseguirmos realizar os 
nossos sonhos. Aos profes-
sores, tutores e encarregados 
de educação, agradecemos 
por terem acreditado e inves-
tido todo o vosso esforço em 
nós”, concluiu Loide Kunho-
nha, falando também em re-
presentação dos formandos.

Importa referir que desde a 
sua criação, o IMEP já graduou 
um total de 583 alunos. Os cur-
sos do IMEP têm a duração de 
três (3) anos, funcionando nos 
turnos laboral e pós-laboral, e 
visam dotar os alunos de ca-
pacidades básicas para o in-
gresso no mercado de trabalho.
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Kubhatira de Manica ou a reserva 
de fetos para casamento futuro*

 A Odvalda tinha apenas 
cinco anos de idade, quando 
os pais a deram em penhora a 
um ancião, na condição de “re-
serva”, para futura esposa do 
filho deste, ele também menor 
de idade. Aos 10 anos, porém, 
a Odvalda conseguiu fugir do 
“lar”, e encontrar acolhimento 
numa família solidária. Hoje, 
com 21 anos de idade, ela só 
sente profundo ódio dos pais. 
Não se lembra, nem quer lem-
brar-se, e jura: “se um dia me 
cruzar com eles vou chamar a 
Polícia!”

A Odvalda foi separada dos 
pais em tenra idade, a coberto 
de uma prática tradicional es-
tranha, da província central de 
Manica, denominada Kubhati-
ra, palavra cujo sentido é “re-
servar”.

“Reserva” de bebés para 
casamento futuro

Na base do Kubhatira, pais 
podem “ceder” suas filhas de 
tenra idade, a outras famílias, 
como “reserva” para futuras es-
posas, ou de pessoas já adultas 
ou de outras crianças de sexo 
masculino, ou ainda de espíri-
tos! Nos seus futuros “lares”, 
para onde vão ser transferidas 
aos seis anos de idade, estas 
crianças vão crescer privadas 
de quaisquer direitos e liber-
dades, sendo, pelo contrário, 
submetidas a regimes de duro 
trabalho infantil!

 Como regra geral, o kubha-

tira consuma-se com a criança 
ainda na fase da gestação, em 
que o pretendente paga um “se-
guro” aos pais, que pode ser em 
dinheiro, gado ou culturas agrí-
colas, para assegurar que esta, 
quando adulta, não case com 
ninguém da sua escolha!

Logo ao primeiro ano de 
vida, a criança é levada e apre-
sentada à sua futura “família”. 
Ao completar entre 5 e 6 anos, 
ela é definitivamente desligada 

dos pais, e entregue à família 
que a “encomendou”, quando 
ainda no ventre da mãe. Assim, 
ela vai crescer nesta casa, cum-
prindo os deveres próprios de 
…”noiva”. O que, “a priori”, 
exclui o direito à educação!

Além dos pais, os tios po-
dem também envolver-se nes-
ta categoria de “negociatas”, 
entregando sobrinhas a famí-
lias onde elas vão viver como 
mão-de-obra infantil! Este é o 
caso de Teresa Maria, vendida 
quando tinha 9 anos de idade, 
por uma tia, irmã do pai. No 
seu caso, a Teresa foi “reserva-
da” de forma abstrata: para um 
marido não identificado!

Por que entregar a criança em 
tenra idade?

Na procura de “explica-
ções” sobre esta prática, SEKE-
LEKANI percorreu alguns dis-
tritos da província de Manica, 
nomeadamente Mossurize e 
Manica.

 Segundo as informações 
aqui recolhidas, a kubhatira 
pode ocorrer de forma volun-
tária ou involuntária. No pri-
meiro caso, ela pode decorrer 
de mera vontade das famílias 
“contratantes”, para cimentar 
laços interclânicos ou de boa 
vizinhança. No segundo caso 
ela pode ocorrer em paga de dí-
vidas entre vivos ou a espíritos 

de pessoas falecidas.
A equipa de pesquisa do 

SEKELEKANI encontrou um 
caso da categoria “voluntária” 
na localidade de Dacata, distri-
to de Mossurize. Nesta locali-
dade, é comum que, no nasci-
mento de uma menina, amigos 
da família procedam ao “Ku-
guirraguiraMutanda”, expres-
são que significa “dar seguro ou 
garantia”. Em tal circunstância, 
o futuro marido da bebé assu-
me a responsabilidade de co-
brir as despesas de crescimento 
daquela, desde a alimentação 
a roupas, bem como presentes 
periódicos aos pais.

Assim que complete um a 
dois anos de vida, a criança é 
levada à residência do futuro 
esposo, a quem ela é “apresen-
tada”. Ao completar entre a 6 a 
7 anos idade, é definitivamente 
levada ao seu novo lar aonde 
vai crescer, até assumir o papel 
de esposa.

Nas palavras de António 
Mazite, líder comunitário de 
Dacata, a transferência prema-
tura da criança para o seu “lar” 
visa impedir que, à medida que 
cresça, conheça e se interesse 
por outros rapazes. Por outras 
palavras: a kubhatira impede as 
mulheres de desenvolverem e 
viverem suas próprias escolhas 
de casamento, desde o ventre 
da mãe!

Alguns homens chegam a 
recorrer a feitiços para garantir 
que nenhum homem se apro-
xime da sua esposa prometida, 
caso em que o “intrometido” 
pode, inclusivamente, vir a 
perder a vida! remata António 
Mazite.

Assim que com-
plete um a dois 
anos de vida, a 
criança é levada 
à residência do 
futuro esposo, 
a quem ela é 
“apresentada”. 
Ao completar 
entre a 6 a 7 anos 
idade, é definiti-
vamente levada 
ao seu novo lar 
aonde vai crescer, 
até assumir o pa-
pel de esposa.
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Já na localidade de Chaíva, 
distrito de Mossurize o kubha-
tira aparece associado a causas 
involuntárias, nomeadamente, 
como resposta a exigências de 
espíritos de defuntos. Através 
de um curandeiro, os espíritos 
do membro de uma determi-
nada família podem exigir que 
lhes seja destinada uma “espo-
sa” – que eles mesmo identi-
ficam! – sem o que, a paz e a 
prosperidade na referida famí-
lia estariam em perigo! Esta 
mulher leva a designação de 
Mbuya, ou seja a pessoa em 
quem repousam os espíritos 
protectores da família.

“Quando esta menina atin-
ge a idade adulta, é-lhe atribuí-
do um marido físico, que pode 
jovem ou idoso, polígamo ou 
não, porém carregando sempre 
o epiteto de Mbuya”, segundo 
explica Domingos Gandija, 
Chefe do posto administrativo 
de Chaíva.

Quanto vale a liberdade de 
uma criança?

 O valor de “reserva” de 
uma criança de sexo feminino 
há-de variar das motivações e 
circunstancias à volta: em casos 
em que esteja em causa apenas 
a amizade entre famílias, o cus-
to há-de ser mais baixo, do que 
quando a Kubatira se destine a 
cobrir dividas: há casos em que 
pais sem dinheiro pagam os 
serviços de um curandeiro atra-
vés da entrega de uma menina!

O valor da “reserva” pode 
ainda depender do padrão eco-
nómico de uma zona. Assim, 
em Chaíva por exemplo a “re-
serva” de uma esposa ronda en-
tre os 20 e os 30 mil meticais, 
enquanto que em Dakata ela 
pode chegar a 100 mil meticais. 
A razão aparente imediata é a 
influência do rand sul-africano, 
nesta zona fronteiriça.

Para além de valores mone-
tários o pagamento da “reser-

va” pode ainda ser efectuado 
por meio de cabeças de gado 
ou de culturas agrícolas.

Independentemente das 
motivações e modalidades, 
a pratica da Kubhatira ganha 
mais incidência sobre as cama-
das populacionais mais pobres 
e marginalizadas. O que apenas 
serve para perpetuar esse seu 
estatuto.

Vítimas guardam mágoa dos 
pais

A possibilidade de mudan-
ça de vida, por parte de rapa-
rigas vítimas destas práticas, 
pode ocorrer de duas maneiras: 
ou através de fuga, para aldeias 
distantes, ou por intervenção 
de familiares próximos. Porém 
a primeira opção é que mais é 
utilizada.

MemoryTendai de 12 anos 
de idade foi separada da família 
ainda muito nova; por isso ela 
nem tem qualquer memória de 

como tudo aconteceu. Ela foi 
resgatada pelo irmão mais ve-
lho, há cerca de dois anos.

“Quando me levaram para 
a casa de quem me tinha “re-
servado”, o homem que seria o 
meu marido encontrava-se au-
sente, na África de Sul e aban-
donei aquela casa sem nunca o 
ter conhecido, conta Memory.

Já a Odvalda seguiu proces-
so foi diferente: ela conseguiu 
fugir da casa do marido quando 
tinha 10 anos de idade. “Quan-
do fugi uma família acolheu-
-me. Agora vivo sozinha e pago 
a renda da casa com os rendi-
mentos que tenho da venda de 
verduras”, esclarece ela.

 Quando questionadas sobre 
os seus sentimentos relativa-
mente aos pais, todas as rapari-
gas entrevistadas são unânimes 
em afirmar que, para além do 
contacto já perdido com estes, 
elas perderam sobretudo con-
fiança neles. “A minha imagem 
dos meus pais é muito vaga. 

Acho que se os encontrassei-
ria denuncia-los à Policia, para 
serem presos. Estou muito ma-

goada: não dá para perdoar; é 
difícil”, desabafa Odvalda.

Há quatro anos, a Rebeca 

Daniel escapou de uma união 
negociada entre o pai e aquele 
que seria o seu marido. O pai 
engendrou um plano para que 
o “comprador” a interceptasse 
pelo caminho, quando ela fosse 
buscar água na fontenária. Po-
rém, ao longo do percurso para 
a casa daquele, a Rebeca cho-
rou tanto, que despertou a aten-

ção de muita gente, tendo assim 
escapado de um cruel destino, 
imposto pelo pai!

Desde então, a Rabeca des-
ligou-se dos pais, e afirma não 
manter com eles qualquer con-
tacto. Aliás a mãe chegou a ser 
detida pela polícia, mas quando 
saiu ela mesma preferiu não ter 
a filha de volta, temendo que o 
pai voltasse a tentar vende-la

A intervenção da Procuradoria

De acordo com a Procura-
doria Distrital da República, 
este tipo de práticas continua 
muito frequente. Em dois ca-
sos reportados pela PGR, um 
ocorreu como pagamento de 
serviços prestados à família 
da vítima por um curandeiro, 
e outro em pagamento de uma 
vaca alugada para trabalhos de 
lavoura e que morreu ao servi-
ço da família da vítima!

Aos autores de tais práticas 
a lei prevê penas de prisão que 
variam de dois a oito anos.

*Texto da autoria da 
Sekelekane

Quando esta 
menina atinge 
a idade adulta, 
é-lhe atribuído 
um marido físico, 
que pode jovem 
ou idoso, políga-
mo ou não, po-
rém carregando 
sempre o epiteto 
de Mbuya
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Moçambique premiado pela Organização 
Internacional de Aviação Civil - ICAO

a organização internacional da aviação Civil (iCao), si-
gla em inglês) atribuiu a moçambique um prémio de mérito 
em reconhecimento aos progressos que o país registou na pro-
moção da segurança aérea em 2018, tendo atingido 66.7% do 
cumprimento dos requisitos impostos por aquele organismo, 
que exige uma média de 60% aos 193 estados membros.

O prémio foi atribuído no 
decurso da 40ª Assembleia da 
ICAO, realizada entre os dias 
24 de Setembro e 4 de Outubro, 
em Montreal, no Canadá, ten-
do sido apresentado ao minis-
tro dos Transportes e Comu-
nicações, Carlos Mesquita, na 
segunda-feira, 14 de Outubro.

Conforme explicou o di-
rector-geral do Instituto da 
Aviação Civil de Moçambique 
(IACM), João Abreu, Moçam-
bique foi agraciado por ter ele-
vado os padrões de segurança 
de voo e por ter feito progres-
sos significativos na resolução 

de deficiências de supervisão 
da segurança operacional do 
transporte aéreo.

Para Carlos Mesquita, este 
resultado, alcançado na últi-
ma auditoria feita ao País, está 
associado às reformas que têm 
sido implementadas pelo Go-
verno com vista a superar o 
índice de cumprimento das 
convenções da ICAO, que se 
situava em 44%, em 2014.

As reformas resultaram, 
por exemplo, na saída de Mo-
çambique da lista negra do 
espaço aéreo europeu, abertu-
ra do espaço aéreo doméstico 

para novos operadores, apro-
vação da nova Lei da Aviação 
Civil e da primeira directiva de 
segurança sobre uso de veículos 
aéreos não tripulados (drones), 
certificação dos aeroportos in-
ternacionais de Maputo e Na-
cala, entrada de Moçambique 
no grupo de países subscritores 
do Mercado Comum de Trans-
porte Aéreo no continente 
africano, introdução de novos 
paradigmas nos acordos bilate-

rais de transporte aéreo, entre 
outras realizações.

“Para o Governo, esta dis-
tinção representa um profundo 
reconhecimento do trabalho 
que temos vindo a realizar. Po-
rém, acresce as responsabilida-
des de todos os intervenientes 
da aviação civil moçambicana 
para a consolidação e aumento 
dos níveis de reconhecimento 
internacional que Moçambique 
está a atingir”, disse o ministro, 

que também apelou ao IACM a 
prosseguir com as reformas em 
curso.

Na ocasião, Carlos Mes-
quita apontou como desafios 
da aviação civil a continuidade 
das reformas legais em curso 
no sector, o licenciamento dos 
aeródromos e pontos de entra-
da, bem como a certificação dos 
aeroportos da Beira e Nampula, 
cujos trabalhos já estão na fase 
final.

“Precisamos honrar esta 
distinção da ICAO, consolidan-
do os ganhos conseguidos no 
cumprimento das convenções 
internacionais sobre a aviação 
civil, implementando os planos 
estabelecidos na componente 
de segurança aérea, formação 
de quadros, melhoria das infra-
-estruturas aeroportuárias, en-
tre outras acções”, concluiu. 
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Defende Mohamed Valá

Preço do Milho rompe lembranças 
de sofrimento dos camponeses 

o preço do milho, actualmente praticado pelos agriculto-
res, não estava na memória há muitos anos. Contudo, as per-
das de culturas em decorrência dos ciclones idai e Kenneth 
são marcas que vão permanecer. segundo director Geral do 
instituto de Cereais de moçambique (iCm), mohamed Valá, o 
valor que vária entre 15 e 16 meticais por kg de milho é justo, 
motivador e compensatório para a classe dos agricultores que 
vinha reclamando desvalorização da sua actividade.

Nenhum agricul-
tor lhe passa-
va pela mente 
que um dia, 
nos meses de 

Agosto e Setembro, o milho 
seria vendido a preços que va-
riam entre 15 á 16 meticais. 
Mohamed Valá admite que 
historicamente aquele cereal, 
nos meses em alusão, tem re-
gistado baixas significativas 
chegando a ser comercializa-
do a preços que variam dos 
cinco a oito meticais (5 à 8 
meticais), o que não era justo. 

Mohamed Valá considera 
que o cenário tende a mudar, 
o que vai permitir aos agricul-
tores aumentar a produção do 
milho dado ao preço motiva-
dor praticado por eles, embora 

as grandes moageiras e indús-
trias entendam que o preço 
que o cereal é vendido seja 
alto e não competitivo prefe-
rindo assim manter com os 
preços considerados desmoti-
vadores para os camponeses.

“Da análise feita chegamos 
a um entendimento que o preço 
do milho é bom”, considerou 
Valá esclarecendo que a saúde 
dos cereais é moderada, não 
obstante estar a decorrer o traba-
lho de levantamento semestral.

Para Valá, é preciso re-
organizar o pensamento com 
alguma frieza. Acrescentou 
ainda que Moçambique está 
virtualmente bem na produção 
do milho. Contudo, ao nível da 
região está com rendimentos 
baixos. Daí ser urgente a in-

tensificação dos esforços feitos 
pelo governo para dar conti-
nuidade ao aumento da produ-
ção e produtividade do milho. 
Para o efeito, a fonte chama 
atenção para o cuidado a se ter 
com as mudanças climáticas, 
atendendo que o país enfrenta 
ciclicamente eventos climáti-
cos que deitam abaixo todos 
esforços dos camponeses, por 
exemplo: ciclones e secas. 

As culturas de tabaco e al-
godão, por exemplo, tendem 
a crescer devido as estratégias 
de fomento que os grandes 
produtores imprimem para os 
pequenos produtores – é este o 
pensamento que na opinião do 
director do Instituto de Cereais 
de Moçambique devia ser im-
plementado para o aumento da 
cadeia de produção do milho.

Défice de produção do Arroz
Relativamente a produ-

ção do arroz, Mohamed Valá 
entende que o país continua 
a registar grandes défices na 
quantidade produzida por to-
neladas para o consumo na-
cional, o que faz com que a 
outra parte seja coberta pelas 
importações. Adiante, a fonte 
levanta factores como a falta 

de investimentos dos rega-
dios, considerando que o arroz 
é um cereal que desenvolve 
mais em lugares aquosos. Por 
exemplo, há desafios, segundo 
a fonte, na província da Zam-
bézia, pois, quando não chove, 
são poucos regadios para su-
plantar as necessidades reais.

 Acrescenta ainda Valá ser 
indiscutível que os ciclones 
Idai e Kenneth tenham afectado 
a produção, argumentando que 
o arroz produzido na região do 
Búzi, província de Sofala, re-
gistou perdas em decorrência 
das cheias que se abateram so-

bre aquela província, o que cha-
ma a uma leitura muito profun-
da, atendendo que num passado 
não muito recente, o distrito de 
Búzi enfrentou o fenómeno de 
estiagem e em menos de cinco 
anos volta a sofrer inundações.

“O efeito das mudan-
ças climáticas é muito forte. 
Temos um projecto com o 
Banco Mundial de irrigação, 
melhorar infra-estrutura de 
produção. O governo conti-
nua comprometido com aná-
lises mais arrojadas”, disse.

A capacidade da produção 
de arroz que o país precisa para 
suplantar o défice é de 380.000 
(trezentos e oitenta mil) tonela-
das. Por enquanto, a capacidade 
de produção é, neste momento, 
de 230.000 (Duzentos e trinta 
mil) toneladas. Mas diz que, 
para aumentar este rendimento 
da produção, precisamos poten-
ciar o uso das tecnologias pra os 
produtores que já existem e que 
precisam ser mais produtivos.

Por último, a fonte fez sa-
ber que a produção do trigo 
ainda é muito baixo para sa-
tisfazer a indústria de panifi-
cação. As 22000 (vinte e duas 
mil) toneladas produzidas não 
são suficientes para satisfazer 
uma província. Diante deste 
cenário, Mohamed Valá diz 
ser necessário que se aposte no 
aumento da produção do arroz 
e milho para melhor aumentar 
rendimentos e quiçá liderar 
na exportação, porque desejar 
entrar na corrida da produção 
do trigo é declarar incompe-
titividade embora seja prova-
do que o país tem condições 
agro-ecológicas para o efeito.

“Enquanto houver pouca 
produtividade é preciso ter um 
plano operativo de acção sobre 
a cultura de trigo” finalizou.

eLtOn da Graça



Depois do fim do conflito de 16 anos, com a implantação do multipartidarismo e, consequente-
mente, a tomada de poder por via de eleições partidárias, o partido Frelimo e os sucessivos governos 
que formou sempre se assumiram praticantes da inclusão e da democracia, mas a oposição e outra 
gente acusaram e acusam ausência destes fenómenos (inclusão e democracia) na vida política e social 
do país, responsabilizando o partido no poder de, propositadamente, promover a exclusão pela par-
tidarização do estado e pelas fraudes eleitorais.

Foi desde ambiente de 
acusação e conflito 
que foram surgindo 
os sucessivos confli-
tos político-militares 

sempre terminados em acordos, 
até este Acordo de Paz Defi-
nitiva de que já se manifestou 
anteriormente até que ponto a 
engenhosidade deste adjectivo 
“definitiva” vale para descrever e 
inspirar a desejada paz efectiva. 

Então, de discurso de inclu-
são e democratização se deve 
partir para a especificação destes 
termos de valores gerais para se 
evitar o cíclico conflito político-
-militar. Por isso, importa refe-
rir (criticar) a falta de iniciativa 

(conhecimento) e/ou coragem 
assim como o desprendimento 
de qualquer outro interesse abai-
xo do interesse do povo para os 
autores políticos e da sociedade 
civil afirmarem a sua proposta 
concreta mesmo que esta esteja 
contra os interesses partidários, 
governativos, materiais e outros 
de natureza egoísta. É que, refe-
rir-se de forma genérica, usando 
termos de sentidos igualmente 
gerais para problemas concre-
tos, sem os especificar, é retar-
dar a solução dos mesmos. Se o 
problema é a exclusão, que me-
didas concretas de inclusão de-
vem ser tomadas em termos de 
decreto? Que proposta pode ser 

feita como aquela que, para que 
as populações sejam governadas 
por quem efectivamente as elege 
levou o então presidente da Re-
namo, Afonso Dhlakama a pro-
por a eleição dos governantes do 
seu partido onde as populações 
assim o exigem e que levou ao 
estabelecimento do actual paco-
te legislado de descentralização 
provincial e distrital? Ele fê-lo 
com ousadia mesmo sem que 
tal esteja claro na Constituição. 

A tal medida prática inclu-
siva que deve ser a causa de 
tantos dissabores políticos no 
nosso e que ainda não foi toma-
da, mas até devia tê-lo sido de-
pois do conflito de 16 anos é o 
chamado Governo de Unidade 
Nacional (GUN), uma fórmula 
que pode ser chamada por ou-
tros termos como Governo de 

Reconciliação Nacional (GRN). 
Esta medida é uma prática co-

mum em todo o mundo onde os 
beligerantes, depois dum conflito 
armado ou de qualquer forma de 
violência, para se reconciliarem, 
governam juntos e assim apren-
dem a se conhecerem, a se con-
fiarem e, acima de tudo, a “parti-
lharem a riqueza”, como afirmou 
um líder rebelde africano depois 
de vários acordos fracassos 
por não optarem esta medida.

Orientação ideológica pós 
conflito

Depois de 16 anos de confli-
to armado entre os partidos de 
orientação ideológica e política 
divergente e com muitos ranco-
res mútuos, é questionável como 
é que esta medida nunca foi 
adoptada depois do AGP e de-
pois de sucessivos governos do 
partido Frelimo, em que nenhum 
dos seus e da república (Chissa-
no, Guebuza e Nyusi) nunca op-
taram por esta plataforma de go-
vernação reconciliatória comum. 

Esta possui muitas dimen-
sões para a reconciliação e a paz. 
Sabe-se que este povo não está as-
sim tão unido como se deseja e se 
discursa. Vimos uma Gaza a não 
aceitar o exercício eleitoral dos 
outros candidatos assim como 
a regionalização do voto que se 
mais a deve às afinidades ou ra-
zões tribais. Em conversas de 
praça, percebe-se que a questão 
étnica (tribal) é um factor con-
dicionante para a reconciliação 
e paz, e um GUN satisfaria mais 
os anseios dos que se sentem ex-
cluídos e promoveria a unidade 
na base, entre as populações. 

Trata-se o GUN de nomea-
ção, por decreto, por quem tem 
essa autoridade em cada esca-
lão (governo central, provincial, 
distrital e de localidade) de di-
rigentes de membros de outros 
partidos mesmo num programa 
partidário vencedor pois, afinal, 
não deixa de ser um progra-
ma moçambicano semelhante 
ao de outros todos os partidos 
que traçam os seus programas 
a partir do mesmo objecto, a 
realidade histórica, política, his-
tórica, social e cultural do país. 

Argumentos justos contra 
esta plataforma de governação 
perderam o seu valor com as dí-
vidas ocultas, esta grande lição 
de educação moral e patrióti-

Quinta-feira, 17 de Outubro de 201916 |  zambeze  | CentraIs|

aLBertO LOte tCheCO

Pós-Eleitoral/Outubro 2019

Cenários e proposta dum Governo de Unidade Nacional (final)



ca para todos políticos e parti-
dos. As dívidas ocultas foram 
o maior escândalo financeiro 
nacional e resultaram na causa 
do grave sofrimento multissec-
torial do povo moçambicano. 

Por isso, contra o GUN, não 
se pode alegar a falta de confian-
ça entre os governantes e outros 
partidos, pois o que se deseja, 
acima de tudo, é a criação des-
sa confiança que é decisiva para 
a paz, condição primordial para 
todo o tipo de desenvolvimen-
to. Os protagonistas das dívidas 
ocultas foram membros mesmo 
partidos (Frelimo) e tinham uma 
alta confiança mútua. Por isso 
mesmo é que foi possível engen-
drar o esquema e se estivesse, na 
governação, membros de outros 
partidos, os tais de que não se 
confiaria, provavelmente, e o ter-
rível golpe não teria sido dado.

 

Falso pretexto para excluir

Contra o GUN, não se pode 
alegar a falta de quadros noutros 
partidos para assumir os cargos 
de governação e direcção da ad-
ministração pública pois este é 
um falso pretexto para excluir e 
manter a dominação partidária 
e fazer um injustiça na distri-
buição da riqueza, pois mui-
tos dos funcionários altamente 

qualificados não são do partido 
Frelimo, e temem posicionar-se 
como da oposição para não per-
derem a confiança dos dirigentes 
do partido governamental. Mais 
do que competência técnica, está 
a vontade de servir e manter a 
paz. E se ensinava, nos tempos 
idos da revolução marxista-leni-
nista que “A política está no co-
mando” em menosprezo da tec-
nicidade e competência? Os que 
engendraram as dívidas ocultas 
e as defendem são técnicos e go-
vernantes com qualificações su-
periores (licenciados, mestrados 
e doutorados e com muita expe-
riência profissional) e membros 
do partido governamental, mas 
em que essas qualificações ser-
viram se foram usados para mal 
comum? Se entre esses técnicos 
existissem os da oposição, mes-
mo que não tivessem as qualifi-
cações e experiências profissio-
nais como deles, provavelmente, 
ter-se-ia evitado a aplicação de 
tanto saber para escangalhar a 
economia nacional. Aliás, o dis-
curso de falta de quadros não faz 
sentido por várias razões, valen-
do somente para um governante 
que pretende partidarizar o Es-
tado e dele tirar benefícios indi-
viduais, pois este, o Estado, não 
é nenhum órgão partidário. Por 
outro lado, no dia em que o es-

tado ficar despartidarizado, isto 
é, em que se reconheçam que 
muitos membros da oposição 
ocupam certas pastas e direcções 
governativas em todos os esca-
lões, muitos sentir-se-ão livres 
para manifestar publicamente 
as suas preferências políticas.

Aos actuais concorrentes, 

recai uma grande responsabili-
dade. Se o presidente Nhysi, que 
foi a Gorongosa, demonstrado 
assim a sua humildade de que 
bem se serve neste momento de 
campanha, ganhar as eleições, 
pode também se singularizar 
dos seus antecessores presiden-
tes do seu partido, fazendo um 
GUN e sair-se airosamente do 
poder depois dos cinco anos de 
mandato. E se o vencedor for ge-
neral Ossufo Momade, porque 
o seu partido e seus membros 
sentiram bem na carne o que é 
ser excluído, não restam dúvidas 
de que o seu governo só pode 
ser despartidarizado e inclusivo, 
no sentido prático de envolver 
membros de outros partidos 
na sua governação, desde que 
possuam a necessária compe-
tência. O mesmo fará o Daviz 
Simango, se ganhar as eleições.

Exemplos em outros contextos 

Não se trata, o GUN, de ne-
nhum “bicho-de-sete-cabeças” 
pois Mandela, este inquestio-
nável grande promotor da re-
conciliação nacional e da paz, 
quando assumiu a presidência 
do seu país, instituiu um GUN 
que integrou quase todos os 
membros de diferentes parti-
dos, incluindo os do partido ra-
cista que o havia colocado atrás 
das grades durante 27 anos. 

Em Angola, José Eduardo 

dos Santos acabou com “baru-
lho” pois, além de uma reintegra-
ção de luxo dos ex-guerilheiros 
da UNITA, instituiu um GUN 
em que membros da oposição 
ocuparam postos de ministros, 
vice-ministros, governadores, 
embaixadores, chefes militares, 
direcções administrativas, en-
tre outras medidas inclusivas 
acontecidas por decreto e não 
por discurso argumentativo. 

Outros tantos exemplos afri-
canos e do mundo preenchem 
muitos histórias de genuínos 
processos de paz e não da “paz 
podre” como a de 22 anos em 
que os guerreiros dos dois lados 
(Renamo e Frelimo) deviam es-
tar em merecido descanso depois 
uma guerra prologada demais 
(16 anos), afiando as armas pois 
assim a paz dos guerreiros: um 
descanso dos guerreiros: descan-
sar afiando as armas, e logo que 
as duas condições estejam satis-
feitas, “A luta continua”, esta ou-
tra expressão de que ainda não 
ouvimos ninguém a gritar “Abai-
xo a luta” ou a sugerir a retirada 
da AK- 47 num dos símbolos 
da nossa soberania, a bandeira, 
como se guerra estivesse no nos-
so DNA e quem pode negar pois 
ainda que se aponte o dedo da 
mesma aos outros, estes são mo-
çambicanos como quem aponta. 

O GUN é, de facto, a medida 
eficaz da reconciliação e de ou-
tras formas de inclusão mais do 
que esta medida de descentrali-
zação que afinal não é nenhum 
sinónimo e nem resultou de boa 
vontade, amizade e reconcilia-
ção, mas de guerra pois cada um 
“come do que consegue arran-
car”, à força, ao outro. Uma par-
tilha voluntaria (GUN) é mais 
sinal boa vontade, perdão, recon-
ciliação, paz e desenvolvimento. 

Enquanto os líderes não se 
reconciliarem lá no topo e sub-
sequentes escalões governativos 
através do GUN, dificilmente 
as bases o serão e, pelo con-
trário, estas arregimentar-se-
-ão umas contra as outras e os 
próprios líderes políticos terão 
a tendência de exacerbar as di-
visões para merecer mais votos 
étnicos e regionalistas à espé-
cie do que, na vizinha África 
do Sul, os líderes prometem, 
durante as campanhas, melho-
res serviços públicos através 
da “limpeza” das cidades, isto 
é, xenofobia, fazendo o que 
julgam ser a percepção popu-
lar: expulsar os estrangeiros.
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Funcionárias de asilo são acusadas 
de criar ‘‘clube da luta de idosos’’

Três funcionárias do asi-
lo Danby House, localizado 
na Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos, estão sendo 
acusadas de criarem um ‘clu-
be da luta’ entre os idosos. 

A situação fica ainda mais 
grave: os idosos colocados ‘em 

combate’ pelas mulheres so-
friam de demência, de acordo 
com informações apuradas pelo 
canal americano Fox News. 

As acusadas Marilyn La-
tish McKey, 32, Tonacia 
Yvonne Tyson, 20, e Ta-
neshia Deshawn Jordan, 26, 

foram detidas pela polícia lo-
cal na última sexta-feira (11).

Os advogados de acusação 
apresentaram imagens em que 
as três mulheres eram vistas 
incentivando, assistindo e fil-
mando uma luta entre uma 
idosa de 73 e outra de 70 anos. 

Para que ninguém notas-
se o esquema montado pelas 
três funcionárias, os idosos 
recebiam ordens para não 
gritar durante os confrontos.

O tenente Gregory Dorn, 
responsável pelo caso, afirmou 
que o caso foi tratado de manei-
ra especial por envolver pesso-
as que não podem se defender.

Em nota, o asilo informou 
que as funcionárias foram de-
mitidas assim que a gerência foi 
informada sobre as denúncias. 

No meio de funeral, homem 
morto grita “me deixem sair”

Ex-dona dos maiores seios do mundo remove 
próteses após descobrir câncer de mama

Em Dublin, na Irlanda, o 
funeral do veterano das For-
ças Armadas Shay Bradley 
deixou parentes e amigos sur-
presos ao ouvirem a voz do 
homem gritando de dentro 
do caixão “me deixem sair”.

O homem havia morrido 
no último dia 8 e o enterro es-
tava acontecendo neste sába-
do (12), quando começaram 
a ouvir a voz do veterano: 
“Olá? Olá? Me deixem sair! 
Onde eu estou? Me deixem 
sair, me deixem sair. Eu estou 
no escuro aqui. É o padre que 
eu estou ouvindo? É o Shay, 
eu estou dentro da caixa”.

No final de sua fala o ho-
mem admitiu: “Não, em fren-

te de vocês eu estou morto 
”. A voz que amigos e fami-
liares ouviu era uma grava-
ção . Shay Brandley estava 
realizando uma pegadinha .

Um vídeo que mostra a re-
acção dos presentes viralizou 
nas redes sociais, alcançando 
quase um milhão de visuali-
zações. Nele é possível ver 
os que conheciam Shay cho-
rando ou rindo enquanto ele 
canta “olá de novo, olá, olá, 
eu só queria dizer adeus”.

Segundo os familiares do 
morto, Shay estava doente há 
muito tempo e não queria que 
seus parentes ou amigos ficas-
sem tristes com sua partida.

O morto também era co-

nhecido por ser muito bem-
-humorado. Por esse motivo, 
aqueles que o conheciam cria-
ram a #shayslastlaugh (a última 
risada de Shay) para divulgar 
vídeo ou fotos da pegadinha .

“O último desejo do meu pai 
foi sempre uma pegadinha”, es-
creveu a filha do morto no Fa-
cebook. “Que homem, para nos 
fazer rir no momento em que 
estamos incrivelmente tristes”.

Outros veteranos da For-
ças Armadas afirmam que 
Shay mostrou o “ humor mi-
litar ”. “A diferença entre o 
humor militar e o humor ci-
vil é que o militar é humor 
negro , esse vídeo mostra 
tudo”, comentou um deles.

Uma concessionária de 
veículos usados no estado 
norte-americano da Caroli-
na do Sul foi alvo de muitas 
críticas após lançar uma pro-
moção inusitada: na com-
pra de um carro, o cliente 
leva um ‘combo’ formado 
por uma Bíblia, uma ban-
deira dos EUA e um vou-
cher de 400 dólares para a 
compra de um fuzil AR-15.

A promoção, que ganhou 
o nome de ‘Deus, Armas e 
América’, foi idealizada pelo 
gerente da Carolina Ford 
na cidade de Honea Path, 
Derrick Hughes, como uma 
tentativa de melhorar o nú-
mero de carros vendidos.

Em entrevista a uma afi-
liada da rede de TV norte-
-americana NBC, ele garan-
tiu que a proposta não tem 
nenhum cunho político e que 
surgiu durante conversa com 
os funcionários da concessio-
nária, que lembraram que a 
população da pequena cida-
de tem diversos caçadores .

“Não queremos tomar 
nenhum posicionamento po-
lítico, de maneira alguma. 
Somos todos pessoas do 
interior e tementes a Deus 
. Aqui, todos são muito pa-
triotas, que acreditam na 
força dos Estados Unidos e 
de nossas tropas”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que, 
caso a pessoa não queira ad-
quirir um fuzil, o valor po-
derá ser deduzido do preço 
final do carro ou usado de 
alguma outra forma: “não 
vamos forçar ninguém a ter 

uma arma. Quem quiser, po-
derá optar por outras opções, 
como utilizar o voucher 
para comprar equipamentos 
de desporto, pesca ou caça”.

Já os clientes que esco-
lherem a opção bélica pre-
cisarão passar por uma ava-
liação de antecedentes antes 
de ter autorização de com-
pra do fuzil, aponta Jay Ash-
ley, dono da loja ‘Locked N 
Loader’, parceira da con-
cessionária na negociação.

Sobre a possibilidade 
de a pessoa repassar a arma 
para um terceiro, Ashley 
garantiu que isso não acon-
tecerá: “temos todos os da-
dos do comprador, além de 
ficar com uma cópia da sua 
carteira de habilitação. En-
tão, podemos garantir que 
isso não será um problema”.

Se a promoção será bem 
sucedida, ainda não é possí-
vel dizer, uma vez que ela 
existirá até o final do mês 
de Novembro. Entretanto, 
ela já é sucesso nas redes 
sociais, com pessoas a cri-
ticar a ideia de Hughes, que 
revelou ter recebido clien-
tes até de outras cidades 
após a divulgação, e outras 
exaltando sua inovação.

“Adorei a ideia. Um 
óptimo motivo para com-
prar um carro novo”, disse 
um dos seguidores da pá-
gina da Carolina Ford , no 
que foi seguido por outro 
comentário: “Deus salve 
a América. Esta é uma ex-
celente promoção, pena 
que eu não more perto”.

A brasileira Sheyla Her-
shey foi obrigada a passar 
por um procedimento cirúrgi-
co após descobrir que estava 
com câncer de mama. A ci-
rurgia é a 34ª à qual ela já foi 
submetida e foi feita para que 
um tumor fosse removido.

Antes de passar essa 
nova cirurgia, Sheyla tinha 
mais de cinco litros de pró-
teses nos seios e era conhe-
cida como a mulher com os 
maiores seios do mundo.

De acordo com um relato 
dado à RedeTV, Sheyla ain-

da não sabe qual foi motivo 
do câncer, mas a principal 

suspeita é que o material uti-
lizado é que causou o pro-
blema. Ela já vinha tendo 
complicações desde 2010.

“Estou muito triste porque 
a prótese estava cheio de te-
cido morto. Agora vou fazer 
uma biópsia, mas provavel-
mente a causa disso é câncer 
de mama”, contou a modelo.

Se não fosse a descoberta 
do câncer, Sheyla participa-
ria do reality show A Fazen-
da, da TV Record, mas ela 
disse que preferiu recusar o 
convite para cuidar da saúde.

Concessionária dá Bíblia, 
bandeira dos EUA e fuzil 
para quem compra carro
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Euro 2020
Espanha garante qualificação 
com empate frente à Suécia

Cristiano Ronaldo 
chega ao golo 700 
da carreira

CR7 marcou à Ucrâ-
nia e escreve nova página 
de ouro ao alcançar o golo 
700 como profissional.

Cristiano Ronaldo para a 
história. Outra vez. A Ucrâ-
nia tornou-se esta segunda-
-feira a mais recente vítima 
da pontaria do craque por-
tuguês e com isso testemu-
nhou o 700.º golo da car-
reira profissional de CR7, 
este de grande penalidade.

Aos 35 anos, o avançado 
da Juventus colecciona a in-
crível quantia de sete cente-
nas de golos, contando jogos 
de clubes e de selecções, neste 
caso também os particulares.

O primeiro golo de Ronaldo 
foi pelo Sporting, com 17 anos 
e oito meses. Já o golo 100 foi 
ao serviço do Manchester Uni-
ted. Os golos 200, 300, 400, 
500 e 600 foram todos com 
a camisola do Real Madrid.

Brasil rendido:

“Jorge Jesus, você é 
um monstro”

Ainda que os colegas e os 
comentadores sejam modes-
tos nos elogios a Jorge Jesus, 
os adeptos brasileiros (sobre-
tudo os do Flamengo) não pa-
ram de fazer declarações de 
amor ao treinador português.

No fim da vitória do Fla-
mengo no terreno do Atlético 
Paranaense, um triunfo que não 
acontecia há 45 anos, a internet 
encheu-se de elogios e pedidos de 
renovação de contrato. «Jorge Je-
sus você é um monstro», diziam.

Luís Gonçalves, treinador dos Mambas
Pensei que íamos ser raptados

Selecionador nacional de 
Moçambique, recordou em 
entrevista a ABOLA alguns 
episódios caricatos que pas-
sou ao serviço dosMambas.

 Em Adis Abeba, capital da 
Etiópia, a caminho de um jogo 
qualificação para o CAN 2017, 
entrou em detalhe na viagem. 
«A viagem incluía uma noite 
na cidade, só que quando de-
mos por isso, estávamos numa 

rua sem luz, nem nada. Pensei 
no imediato que íamos ser rap-
tados, eu e o resto da equipa 
técnica. Mas depois lá acabá-
mos por ficar num sítio engra-
çado, onde passámos a noite 
de forma tranquila», atirou.

 Ficou também na memória 
do técnico de 47 anos a pri-
meira partida oficial dianta do 
Gana. Um treino de adaptação 
ao relvado que era suposto ser à 

porta fechado, mas acabou por 
ter uma multidão a observar.

 «Quando chegámos ao 
estádio nem queríamos acre-
ditar, estava cheio de gente 
nas bancadas com câmaras 
de filmar. Ficámos indigna-
dos e perguntámos à organi-
zação se não iam fazer nada. 
A resposta que nos deram 
foi muito simples: ‘Ami-
go, isto é África’.», brinca.

Um golo de Rodrigo, aos 
90+2 minutos, assegurou à 
selecção espanhola o empa-
te com a Suécia (1-1), em 
jogo do Grupo F, e o apura-
mento directo para o Cam-
peonato da Europa de 2020.

Um ponto foi o suficien-

te para a “La Roja” garantir o 
primeiro lugar do grupo, com 
20 pontos, mais cinco que a 
Suécia e seis do que a Ro-
ménia, e a presença no Euro 
2020, que se disputará em 12 
cidades de 12 países. Apurados 
estão também a Bélgica, Itá-

lia, Rússia, Polónia e Ucrânia.
Mas os espanhóis não se li-

vraram de um susto quando vi-
ram os suecos adiantarem-se no 
marcador, aos 50 minutos, por 
Berg. Já nos descontos, Rodrigo 
desviou um remate de Fabian 
e abriu as portas dos festejos.
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Tigres e Célula D atrasam - se na tabela 
São quase tradição as go-

leadas da Nova Luz. No úl-
timo domingo, a Nova Luz 
venceu a equipa dos Tigres 
que não conseguiu evitar a 
goleada , tendo sofrido cinco 
bolas sem resposta. No outro 
jogo de cartaz, a Célula D 
que luta pelo segundo lugar 
da tabela, atrasou-se mais ao 
admitir uma derrota frente aos 
Ressuscitados por uma bola a 
zero.

Quadro de resultados da 21ª 
jornada

Nova Luz 5-0 Tigres, 
Ressuscitados -1-0 Célula 
D, Escorpião 0-1 Mavalane, 
Sporting 3-2 Nova Alianca, 

Cruzeiro 3-0 Célula H, Ondas 
do Mar 0-3 Veteranos.

 Jogos da 22ª jornada

Célula D x Célula H, Nova 
Luz x Cruzeiro, Nova Alian-
ca x Ressuscitados, Célula A 
x Mavalane, Ondas do Mar x 
Matsuva, Veteranos x Spor-
ting, Tigres x Escorpião.

 Tabela Classificativa

Ressuscitados - 51, Nova 
Luz 47, Célula D 44, Matsuva  
42, Cruzeiro 35, Veteranos 
33, Ondas do Mar 25, Tigres 
21, Nova Alianca 21, Célula 
H 21, Sporting 20, Célula A 
11, Escorpião 11 pontos. 

Campeonato da cidade

Kongolote apanha goleada e 
Jardim invicto no topo

 A equipa de Tsalala que 
milita no campeonato de ve-
teranos da cidade de Maputo, 
bateu, no último domingo, a 
Kongolote, por quatro bolas a 
uma, o mesmo resultado com 
que o Jardim, na frente da liga, 
bateu o Amigos Matola. Assim, 
o Jardim continua no comando 
da tabela com 71 pontos, segui-
do por ADC cmc com 64. 

 Resultados da 29ª Jornada

 Inhagoia 0-3 Matende-
ne, Munna’s 2-0 Xipanipane, 

Mafalala 1-1 Leões Bravos, 
Amigos Kongolote 2-0 Eleve 
n Main, Amigos Matola 1-4 
Jardim, Sustenta 0-0 Choupal, 
Tsalala 4-1 Kongolote, Luís Ca-
bral 0-1 Circulo (não terminou) 
e Madgumb’s ficou de fora.

 30ª Jornada

Matendene x Amigos Kon-
golote, Munna’s x Inhagoia, 
ADV cmc x Amigos Matola, 
Jardim x Tsalala, Kongolote x 
Choupal, Xipanipane x Susten-
ta, Eleven Main x Veteranos 
Unidos, Leões Bravos x Luís 

Cabral, Circulo x Madgumb’s e 
Mafalala fica de fora.

 Tabela classificativa 

Jardim -71, ADV cmc - 64, 
Amigos Kongolote - 60, Tsa-
lala -56, Choupal - 52, Ami-
gos Matola 50, Munna’s - 41, 
Inhagoia - 39, Luís Cabral -38, 
Kongolote - 38, Madgumb’s - 
37, Matendene - 32, Mafalala 
- 30, Circulo - 27, Xipanipane 
- 25, Leões Bravos - 25, Eleven 
Main - 24, Sustenta 20, Vetera-
nos Unidos com apenas 3 pon-
tos.                 José Matlhombe

Saída de Mapande no Maxaquene

Estatutos não prevêem demissão 
do colectivo de Direcção 

Arlindo Mapande eleito para 
presidência do Clube de Despor-
tos de Maxaquene, em Julho de 
2018, formalizou na última se-
mana o seu pedido de demissão e 
aguarda pela realização da assem-
bleia extraordinária até aqui mar-
cada para a próxima semana.

“Os nossos estatutos são muito 
vagos neste aspecto de se demitir, 
não dizem nada de concreto so-
bre o que acontece com a renún-
cia”, disse o director do Clube de 
Desportos da Maxaquene tendo 

acrescentado que é uma posição 
que nunca tinha sido idealizada, 
mas a saída de qualquer membro 
não faz cair a direcção. Contudo, 
a prevista assembleia ordinária 
é que vai determinar que passos 
poderão ser tomados em relação a 
este assunto. 

Mário Sidonio admite que se 
houver necessidade de eleições 
poderão acontecer, mas caso o 
órgão decisor decida a favor da 
continuidade dos trabalhos que 
vem sendo feitos pelo colectivo da 

direcção de Mapande esta poderá 
se manter.

”Fomos colhidos de surpre-
sa com a decisão do presidente 
e, várias vezes tentamos coagi-lo 
no sentido a retroceder da posição 
que tinha tomado, mas, insistiu 
em afirmar que não há condições 
para continuar com o projecto do 
manifesto eleitoral” explicou o di-
rector executivo tendo acrescen-
tando que não é o fim do Maxa-
quene. “Os trabalhos continuam 
no terreno”, disse Mário Sidónio.
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Isabel dos Santos sobre a origem dos seus fundos

Não uso dinheiro público angolano
Em entrevista à Lusa, Isabel dos Santos diz que se endivida para 
investir e que não usa dinheiro público angolano

a mulher mais rica de 
África, a empresária angola-
na isabel dos santos diz que 
as recorrentes dúvidas sobre a 
origem dos seus investimentos 
resultam de “narrativa nega-
tiva”, alegando que se tem en-
dividado, para poder investir, 
sem recorrer ao erário público 
angolano.

“Trabalho com bancos em 
Cabo Verde, com bancos em 
outros países africanos, bancos 
que nos apoiam, que acreditam 
nos projectos, que acreditam na 
validade dos projectos que nós 
propomos. Portanto, tenho mui-
tas dívidas, tenho muito finan-
ciamento por pagar, as taxas de 
juros são elevadas, nem sempre 
é fácil também ter essa sustenta-
bilidade do negócio, para conse-
guir enfrentar toda a parte finan-
ceira dos negócios, mas também 
boas equipas e trabalhamos para 
isso”, afirmou a empresária, fi-
lha do ex-Presidente da Repúbli-
ca de Angola José Eduardo dos 
Santos, em entrevista à agência 
Lusa à margem da visita que re-
alizou nos últimos dias a Cabo 
Verde.

Questionada sobre as recor-
rentes dúvidas sobre a origem 
dos seus investimentos, a empre-
sária angolana, com interesses 
na indústria, no sector da ener-
gia, na banca, na distribuição e 
retalha e nas telecomunicações, 
entre outras áreas, sobretudo 
em Angola e Portugal, afirma 
que está habituada a passar por 
complexos processos de avalia-
ção de idoneidade, até tendo em 
conta as relações, nos negócios, 
com parceiros internacionais.

Algo que, diz, acontece 
“principalmente” quando se 
trata de “um empresário vindo 
de África”: A “quem são pedi-
das inúmeras informações sobre 
como é que vai financiar o seu 
negócio, qual a origem dos seus 
fundos, que planos é que tem 
para o seu negócio, etc. Por-
tanto, hoje em dia, todas as em-
presas de uma forma geral têm 
esses pedidos, são pedidos nor-
mais. No meu caso, eu até tenho 
mais [pedidos de esclarecimen-
to] do que outras empresas por-
que obviamente há a questão das 
pessoas politicamente expostas 
e é certo, há sempre atenção de 
tentar perceber como é que são 
fundados e financiados os negó-
cios”.

Actualmente, diz que tra-
balha com mais de 15 bancos 
em todo o mundo e que não se 
preocupa com as dúvidas que 
habitualmente se colocam sobre 
os seus investimentos. “Quando 
há rumores que falam de erá-
rio público, é falso. Felizmente 
nunca trabalhei com o erário 
público. Eu gosto de trabalhar 
com o mercado, com o sector 
privado, eu gosto de fazer um 
produto que as pessoas queiram 
comprar, mais queiram comprar 
porque ele é bom e tem um bom 
preço”, garantiu, apontando 
casos como o banco BIC ou a 
operadora de telecomunicações 
Unitel como exemplos de pro-
jectos privados que lançou com 
sucesso.

“Eu não tenho preocupa-
ções com as dúvidas [sobre a 
origem dos investimentos], por-
que como digo, sempre fui alvo 
de escrutínio e é normal, não é 
algo que me preocupa, tenho 
parcerias com empresas inter-
nacionais que estão obrigadas a 
um nível mais elevado de gover-
nança, antes de trabalharem com 
um parceiro têm que verificar 
que esta pessoa é idónea e que 
representa e que é aquilo que 
diz ser, trabalho com grandes 
grupos mundiais, com grandes 
multinacionais, com consultoras 
que são do top cinco mundiais, 
trabalho com bancos, com banca 
comercial”, enfatizou.

Ainda assim, observa que há 
mais susceptibilidades no mun-
do ocidental para aceitar “a ideia 
de que se o dinheiro vem de 
África, ou de empresários afri-
canos ou angolanos, se calhar é 

duvidoso”.
“Muitas vezes isto está li-

gado ao preconceito. Existe 
um preconceito sim. Hoje acho 
que é muito à base de falta de 
informação. Quando olhamos 
para os ‘media’ hoje, a narra-
tiva de que se fala de África é 
muito negativa, e praticamente 
de África só falamos de política, 
de governos, de guerras, de con-
flitos, de desastres. Raramente 
falamos de empresas, empresá-
rios africanos são muito pouco 
conhecidos, ou seja, os atores 
das economias africanas ainda 
são poucos conhecidos na Eu-
ropa e no Ocidente. E isso traz 
um nível de desconfiança. E essa 
desconfiança, claramente, não é 
só comigo”, garante.

Isabel dos Santos, de 46 
anos, foi considerada pela BBC 
como uma das 100 mulheres 
mais influentes no mundo e pela 
Jeune Afrique como uma das 
100 pessoas mais influentes em 
África.

Na entrevista à Lusa, insis-
tiu em recordar que o percurso 
como empresária começou em 
Angola, há mais de duas déca-
das. “Eu gosto que as pessoas se 
lembrem que eu não comecei a 
trabalhar ontem, não comecei a 
trabalhar em 2010, comecei a 
trabalhar nos anos 90, portan-
to é um percurso muito, muito 
longo, e ao longo deste percurso 
nós vamos construindo repu-
tação, vamos construindo rela-
ções, com empresas, com ban-
cos, e vamos crescendo, vamos 
sendo apoiados e efectivamente 
é assim que eu tenho que traba-
lhar”, sublinha.

O juiz espanhol Pablo Llare-
na emitiu  uma ordem europeia 
de detenção e entrega contra o 
ex-presidente do governo regio-
nal da Catalunha Carles Puigde-
mont, que se encontra na Bélgica.

A decisão foi tomada poucas 
horas depois de o Tribunal Su-
premo espanhol ter decretado a 
sentença sobre o “Processo” da 
Catalunha que condenou nove 
acusados pelo crime de sedição.

As fontes judiciais disseram 
à agência de notícias espanhola, 
EFE, que o juiz “activou o meca-
nismo para solicitar a entrega do 
ex-presidente da Generalitat”.

Durante a instrução do caso, 
a Alemanha rejeitou a extradi-
ção de Carles Puigdemont, du-
rante uma deslocação do ex-pre-
sidente da Generalitat ao país.

O Tribunal Supremo con-
denou os principais dirigen-
tes políticos envolvidos na 
tentativa de independência 
da Catalunha a penas que 
vão até 13 anos de prisão.

O ex-vice-presidente da 
Generalitat, Oriol Junqueras, 
foi condenado, por unani-
midade, a 13 anos de cadeia 
por delito de sedição e má 
gestão de fundos públicos.

Foram condenados a 12 
anos de cadeia os ex-conselhei-

ros Jordi Turull (ex-conselheiro 
da Presidência), Raul Romeva 
(ex-conselheiro do Trabalho) e 
Dolors Bassa (ex-conselheira 
para as Relações Exteriores) por 
delitos de sedição e má gestão.

O antigo titular do car-
go de conselheiro do Interior 
Joaquim Forn e Josep Rull 
(Território) foram conde-
nados a 10 anos de cadeia.

Jordi Cuixart, responsável 
pela instituição Òmnium Cul-
tural, foi condenado a nove 
anos de prisão por sedição.

Os factos reportam-se a 
2017, sendo que os magistrados 
entendem que os acontecimen-
tos de Setembro e Outubro do 
mesmo ano constituíram sedi-
ção, visto que os condenados 
mobilizaram os cidadãos num 
“levantamento público e tumul-
tuoso” para impedir a aplicação 
directa das leis e obstruir o cum-
primento das decisões judiciais.

“Os acontecimentos do 
dia 01 de Outubro [2017, dia 
em que foi realizado um re-
ferendo sobre a independên-
cia da Catalunha] não foram 
apenas uma manifestação ou 
um protesto. Foi um levanta-
mento tumultuoso provocado 
pelos acusados”, referem os 
juízes do Supremo espanhol.

A empresária diz que a cha-
ve do seu sucesso, tal como o de 
outros empresários, incluindo 
portugueses, foi o forte cresci-
mento da economia angolana 
de 2002 a 2017, precisamente 
quando começou a investir em 
Angola. “E tivemos sorte. An-
gola cresceu. A economia ango-
lana de 2002 a 2017, durante 15 
anos, teve um crescimento mé-
dio de quase 8-9%”, recordou, 
apontando que o Produto Inter-
no Bruto (PIB) angolano cres-
ceu, neste período, quase 900%, 
de 30 mil milhões para 130 mil 
milhões de dólares.

“Exactamente neste período 

houve também muitos empre-
sários e muitas empresas portu-
guesas que ganharam dinheiro 
e lucro em Angola, centenas de 
milhões de euros, e estas ques-
tões nunca são postas em causa. 
Por isso, é preciso também não 
ter dúvidas que as empresas e 
os empresários angolanos nes-
te mesmo meio ambiente de 
negócio obviamente também 
ganharam dinheiro, também tra-
balharam, investiram... Aliás, os 
investimentos estão presentes, 
os postos de trabalho são óbvios, 
os locais estão construídos, não 
são investimentos abstractos”, 
rematou.(Expresso)

Contra Carles Puigdemont

Espanha volta a 
emitir ordem de 
captura 
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Nobel da paz

Abiy Ahmed, o político que dispensa 
secretária para ser mais acessível

Chegou a Primeiro-Minis-
tro da Etiópia com vontade de 
plantar a paz e muitas árvores. 
Abiy Ahmed fê-lo tão bem que 
ganha agora o Nobel da Paz de 
2019. Além de ser uma referên-
cia no seu país, é também um 
novo tipo de político, que se 
espera exemplar. Para África e 
para o resto do Globo.

Abiy Ahmed não tem secre-
tária. Diz que assim as pessoas 
falam directamente com ele, ao 
mesmo tempo que reforça a sua 
imagem de homem acessível. A 

porta do seu gabinete, contam 
os colaboradores, está quase 
sempre aberta. À volta dele, há 
prateleiras carregadas de livros 
de ciência, filosofia e religião. 
Pratica exercício físico e tem 
reputação de ser extremamente 
bem organizado.

Entre as suas iniciativas 
mais emblemáticas, contam-se 
o acordo de paz com a Eritreia, 
que acabou com um conflito de 
quase 20 anos, a plantação de 
milhões de árvores e a liberta-
ção de inúmeros presos políti-

cos.
A paz, como as árvores, 

foi plantada, mas continuará a 
necessitar de rega por muitos 
anos, em particular por falar-
mos não só de um país, mas de 
toda uma região onde as ten-
sões latentes são muitas.

O homem que dá esperança
“Sinto-me humilde e en-

tusiasmado”, afirmou Abiy 
Ahmed na sequência do anún-
cio do prémio Nobel. “Muito 
obrigado! É um prémio dado a 
África, dado à Etiópia, e con-
sigo imaginar como é que o 
resto dos líderes de África vão 
encará-lo positivamente, para 
trabalharem na construção do 
processo de paz no nosso con-
tinente.”

Segundo analistas políticos, 
o facto de o primeiro-ministro 
da Etiópia ter ascendência 
muçulmana e cristã, além de 
ser fluente nas três principais 
línguas do seu país, tem sido 
fundamental para que consiga 
aproximar facções antagonis-
tas.

As suas reformas também 
lhe criaram inimigos, nomea-
damente os despedimentos de 
vários ministros, suspeitos de 
ligações a casos de tortura e 
corrupção. Mas o futuro faz-se 
de esperança – é um homem ca-
rismático, cuja acção acompa-
nha as palavras. Tem estimula-
do a livre expressão, autorizou 
partidos políticos a voltarem 
ao activo, libertou jornalistas e 
metade dos seus ministros são 
mulheres. Os etíopes adoram-
-no. O resto do Mundo, como 
se percebeu também.
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NASA desvendou dois novos 
fatos de astronautas

A NASA apresentou na 
sua sede em Washington DC, 
EUA, dois fatos que poderão 
ser usados por astronautas da 
agência norte-americana na 
próxima missão à Lua em 2024.

A ideia desta missão à 
Lua – de nome Artemisa – é 
estabelecer um grupo colo-
nizador inicial que crie uma 
infra-estrutura para servir de 
base para eventuais missões 
a Marte. Sobre os fatos em 
questão, a NASA teve a aten-
ção de os preparar para as con-
dições rigorosas do Espaço.

Além de proporcionarem 
uma maior flexibilidade nas 
articulações – sobretudo na 
área dos ombros e joelhos – 

os factos também ajudarão 
os astronautas a suportarem 

temperaturas entre os 156 e 
121 graus Celsius negativos.

“Estou convencido que 
encontrámos vida em 
Marte nos anos 1970”

Um antigo investigador da 
NASA, Gilbert V. Levin, é o 
autor de um novo artigo no 
Scientific American onde afir-
ma que a agência encontrou 
provas de vida em Marte nos 
anos 1970. “Estou convenci-
do que encontrámos provas de 
vida em Marte nos anos 1970”, 
pode ler-se no título do artigo.

Levin revela que tudo co-
meçou quando duas sondas 
Viking foram enviadas para 
Marte, com uma das expe-
riências – de nome Labeled 
Release (LR) – a ter o objec-
tivo de encontrar vida. “A 30 
de Julho de 1976, o LR en-
viou os resultados iniciais 
[da experiência] de Marte. 
Surpreendentemente, era 
positivos”, conta Levin.

“À medida que a experi-
ência progredia, recebemos 
quatro resultados positivos, 
apoiados por cinco diferentes 
controlos transmitidos pela 
sonda Viking II, que aterrou 

a uma distância de cerca de 
6.000 km (da Viking I). As 
curvas dos dados sinalizaram 
a detecção de respiração mi-
crobiana no planeta vermelho. 
As curvas de Marte eram se-
melhantes às produzidas pelos 
testes que o LR fez ao solo na 
Terra”, revela o investigador.

Ainda que a NASA tenha 
considerado que os resulta-
dos em questão sugeriam a 
existência de uma substân-
cia que imitava vida, e não 
propriamente vida enquanto 
matéria orgânica, Levin con-
sidera que a agência deve con-
tinuar a explorar esta hipótese.

“A NASA já anunciou que 
o ‘lander’ de Marte para 2020 
não conterá testes para detec-
ção de vida. Mantendo o já 
estabelecido protocolo cien-
tífico, acredito que deve ser 
feito um esforço para integrar 
experiências de detecção de 
vida na próxima missão possí-
vel a Marte”, defende Levin.

Astrónomos localizam novo cometa 
interestelar no Sistema Solar

O primeiro, o asteroide 
Oumuamua, com a forma de 
um charuto, foi detectado em 
2017 com um telescópio no 
Havai, nos Estados Unidos.

O novo cometa foi iden-
tificado pelos especialistas 
depois do alerta, a 30 de 

Agosto, de um astrónomo 
amador, Gennadiy Borisov, 
natural da Crimeia, para um 
objecto estranho no céu.

Após análises aos dados 
recolhidos, mediante obser-
vações com telescópios em 
Espanha e no Havai, astró-

nomos profissionais conclu-
íram que o objecto provém 
de outro sistema solar, des-
conhecido, dada a sua órbita.

O cometa, baptizado como 
‘2I/Borisov’, em homenagem 
à pessoa que primeiro o de-
tectou, é formado essencial-
mente por poeira ligeiramen-
te avermelhada, na cauda, 
tendo o seu núcleo sólido cer-
ca de um quilómetro de raio.

Quando os come-
tas se aproximam do Sol, 
o gelo que os compõem 
transforma-se em gás, vi-
sível também na cauda.

O cometa ‘2I/Borisov’ 
poderá ser observado melhor 
em Dezembro quando estiver 
ainda mais próximo do Sol.

Musk volta a defender teoria de 
lançar bombas nucleares em Marte

Elon Musk voltou a defen-
der na sua página de Twitter 
a teoria de lançar bombas nu-
cleares em Marte para tornar o 
‘Planeta Vermelho’ habitável.

“Nuke Mars!”apesar de 
ser muito sucinto, é também 
extremamente claro quanto à 
posição do CEO da Tesla e da 
SpaceX. Como recorda o BGR, 
a ideia é que as explosões re-
sultantes destas bombas nucle-
ares ajudaria a impulsionar a 
quantidade de dióxido de car-
bono na atmosfera de Marte.

Apesar desta ideia defen-
dida por Elon Musk, agências 

espaciais como a NASA não 
acreditam que esta seja a me-
lhor prática para vir a tornar 
Marte um planeta mais habi-

tável, apontando que serviria 
para um aumento marginal e 
pouco significativo na quan-
tidade de dióxido de carbono. Enquanto topos de gama, 

o Galaxy S10 e o Galaxy 
Note 10 encontram-se entre 
os dispositivos mais caros 
do mercado mas, ao que pa-
rece, a Samsung pretende in-
troduzir versões ‘Lite’ mais 
acessíveis para cada um.

Quem o diz é o site 
DroidShout, que prevê que 
chegarão em breve ao mer-
cado tanto um Galaxy S10 
Lite como um Galaxy Note 
10 Lite. Especificações 

como o tamanho do ecrã o 
desempenho seriam manti-
das enquanto se optaria por 
elementos mais modestos 
como é o caso da capacidade 
RAM.

O lançamento destas 
versões mais baratas permi-
tiria à Samsung uma posição 
mais competitiva em merca-
dos como a China e a Índia, 
uma estratégia que a Apple 
também poderá adoptar com 
o aguardado iPhone SE 2.

Estão a chegar versões 
mais baratas dos topos 
de gama da Samsung?
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Para se concentrarem nos seus negócios

PME devem terciarizar TIC’s a 
profissionais especializados

A Incubadora de 
Negócios do 
Standard Bank 
acolheu, recen-
temente, um 

debate sobre a manutenção de 
infraestruturas de tecnologias 
de informação e comunicação 
(TIC), durante o qual profis-
sionais da área defenderam a 
necessidade de as pequenas 
e médias empresas (PME), 
assim como as startups ter-
ciarizarem a gestão e manu-
tenção dos serviços inerentes 
à tecnologia para poderem 
concentrar-se no seu negócio.

Durante o debate, organi-
zado pela Tic Tech Talk em 
parceria com a Associação 
Moçambicana de Profissionais 
e Empresas de Tecnologias de 
Informação (AMPETIC), os 
oradores consideraram que, 
ao chamar para si a respon-
sabilidade de gerir e manter 
infra-estruturas de tecnologias 
de informação e comunica-
ção, as PME podem perder o 
foco do seu negócio e, con-
sequentemente, não obter re-
tornos do seu investimento.

“As PME devem deixar os 
profissionais tratarem disso. As 
empresas de tecnologia inves-
tem elevadas somas de dinhei-
ro na criação de data centers e 
infraestruturas críticas necessá-
rias para que as PME trabalhem. 
Ou seja, elas absorvem o maior 
stress em termos de investi-
mento (habilidades necessárias 
para a gestão e manutenção, 
técnicos, segurança, entre ou-
tros aspectos)”, disse Eugénio 
Novele, director técnico da In-
ternet Solutions Moçambique.

A vantagem da terciariza-
ção destes serviços, acrescen-
tou Eugénio Novele, é que as 
PME passam a dedicar-se úni-

ca e exclusivamente ao seu ne-
gócio. “Elas passam a ter mais 
tempo para se preocupar com 
o mercado e a concorrência, 
bem como com o que acon-
tece na sua área de negócio”.

“Já temos, no País, em-
presas que fazem isso, com 
clouds e sistemas locais. 
Conferem maior flexibili-
dade em termos de conec-
tividade e permitem que as 
PME se foquem naquilo que 
é o seu dia-a-dia”, sublinhou.

Na ocasião, Célia Hof-
meister, directora executiva da 
Tsolnet Moçambique, apelou 
às PME e startups nacionais 
que actuam na área das TIC a 
firmarem parcerias com empre-
sas experientes e de créditos 
reconhecidos para prestarem 
serviços às multinacionais.

Em paralelo, devem inves-
tir na formação para, a médio 

ou longo prazo, serem autóno-
mas. “As parcerias devem tra-
zer conhecimento, experiência 
e, acima de tudo, segurança. 
Acredito que temos bastante 
potencial no País, mas precisa-
mos de estar expostos às tecno-
logias e investir na formação”.

Estes debates, de acordo 
com Cíntia Banze, represen-
tante da AMPETIC, têm como 
objectivo contribuir para o 
desenvolvimento das TIC no 
País, através da promoção 
da interacção entre os profis-
sionais e empresas da área.

“A ideia é falar sobre ques-
tões correntes de tecnologia. 
Desta vez falamos da problemá-
tica das PME que têm de gerir 
e manter infra-estruturas tecno-
lógicas sem que esse seja o seu 
negócio”, referiu Cíntia Banze.

Por seu turno, David Di-
mande, técnico de infra-es-

truturas tecnológicas, real-
çou a importância do evento, 
que, na sua opinião, contri-
bui para a troca de experiên-
cias entre os profissionais.

Entretanto, reforçou a 
importância da participação 
de estudantes, que devem 
preocupar-se em projectar as 
suas carreiras. “Eles serão 
contratados pelas empresas, 
por isso devem participar nes-
tes fóruns para aprenderem 
com os mais experientes”.

Para além de Eugénio No-
vele e Célia Hofmeister, o de-
bate teve como oradores Pedro 
Fernandes (director executivo 
da Área de Desenvolvimento 
e Integração de Aplicações na 
Vodacom), Victor Mourana 
(director executivo regional 
de Serviços Profissionais na 
Microsoft) e Sides Chissa-
que (fundador e director-geral 

da Brainstorm Academy).
Importa realçar que a In-

cubadora de Negócios do 
Standard Bank é um empre-
endimento concebido no âm-
bito da visão e estratégia do 
banco, cuja materialização 
passa pela implementação de 
iniciativas que fomentam a ino-
vação e o empreendedorismo, 
que são os mentores do cres-
cimento económico do País.

Para além do espaço físi-
co, a incubadora oferece des-
de a formação até à interacção 
com outras empresas e órgãos 
ou entidades governamentais, 
tendo em vista a criação de 
condições para o surgimento e 
estabelecimento de empreendi-
mentos sustentáveis, que terão 
um impacto positivo na eco-
nomia e na sua cadeia de valo-
res, gerando riqueza e inclusão 
financeira para os cidadãos.
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O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) antevê, 
num relatório divulgado esta 
quarta-feira, que a dívida pú-
blica de Moçambique suba 
este ano para 108,8% do 
PIB, mantendo-se acima 
dos 100% do PIB até 2023.

De acordo com o anexo es-
tatístico do ‘Fiscal Monitor’, 
hoje divulgado em Washing-
ton no âmbito dos Encontros 
Anuais do FMI e do Banco 
Mundial, Moçambique de-
verá assistir a uma subida do 
rácio da dívida pública face 
ao Produto Interno Bruto, que 
deverá aumentar de 99,8%, 
no ano passado, para 108,8% 
este ano e 106,8% em 2020.

A previsão do FMI apon-
ta, depois, para que em 2021 e 
2022 a dívida pública se man-
tenha na ordem dos 108%, des-
cendo depois para 101,7% em 
2023 e decaindo ainda mais, 
para 90,3% do PIB em 2024.

O FMI prevê para a eco-
nomia de Moçambique um 
crescimento de 1,8% do PIB, 
o mais baixo deste século, ace-
lerando depois para 6% em 
2020 e para 11,5% em 2024.

De acordo com o relatório 
sobre as Perspectivas Econó-
micas Mundiais, divulgado na 
terça-feira em Washington, 
os peritos do FMI antecipam 

que a economia moçambicana 
tenha crescido 3,3% em 2018 
e registe a mais baixa expan-
são económica desde, pelo 
menos, o início deste século.

Os dados do FMI mostram 
um crescimento médio de 8,2% 
na primeira década deste século 
e expansões em torno dos 7% 
até 2015, ano em que a desa-
celeração se tornou eviden-
te, com o PIB a cair de 6,6% 
nesse ano para 3,8% em 2016.

Para o conjunto da região 
da África subsaariana, o Fundo 

prevê um crescimento de 3,2% 
neste ano e de 3,6% em 2020, 
“o que é ligeiramente mais bai-
xo, em ambos os anos, do que o 
previsto no relatório de Abril”.

O relatório ‘World Eco-
nomic Outlook’, no origi-
nal em inglês, não se debru-
ça em pormenor sobre as 
economias africanas, ofere-
cendo antes uma visão mais 
global da economia mundial.

A análise detalhada à Áfri-
ca subsaariana será lançada 
ainda esta semana, no âmbi-

to dos Encontros Anuais do 
FMI e do Banco Mundial, que 
decorrem em Washington.

Crescimento da economia
Quando a economia na-

cional, o FMI prevê um cres-
cimento de 1,8% do PIB, o 
mais baixo deste século, ace-
lerando depois para 6% em 
2020 e para 11,5% em 2024.

De acordo com o rela-
tório sobre as Perspectivas 
Económicas Mundiais os pe-
ritos do FMI antecipam que 
a economia moçambicana te-

nha crescido 3,3% em 2018 
e registe a mais baixa expan-
são económica desde, pelo 
menos, o início deste século.

Os dados do FMI mostram 
um crescimento médio de 8,2% 
na primeira década deste século 
e expansões em torno dos 7% 
até 2015, ano em que a desa-
celeração se tornou eviden-
te, com o PIB a cair de 6,6% 
nesse ano para 3,8% em 2016.

Para o conjunto da região 
da África subsaariana, o Fundo 
prevê um crescimento de 3,2% 
neste ano e de 3,6% em 2020, 
“o que é ligeiramente mais bai-
xo, em ambos os anos, do que o 
previsto no relatório de Abril”.

Nas previsões, o Fundo 
antecipa que a inflação au-
mente, de 5,6% em 2018, 
para 7,6% este ano, des-
cendo para 5,5% em 2024.

O relatório ‘World Eco-
nomic Outlook’, no origi-
nal em inglês, não se debru-
ça em pormenor sobre as 
economias africanas, ofere-
cendo antes uma visão mais 
global da economia mundial.

A análise detalhada à Áfri-
ca subsaariana será lançada 
ainda esta semana, no âmbito 
dos Encontros Anuais do FMI 
e do Banco Mundial, que de-
correm em Washington.(lusa)

Dívida pública sobe para 109% do PIB este ano

AIE revê em baixa ligeira procura 
mundial de petróleo

A Agência Internacional 
de Energia (AIE) reviu em bai-
xa ligeira a procura mundial 
de petróleo para 2019 e 2020 
e sublinhou que os ataques às 
instalações sauditas de Setem-
bro tiveram menos efeito no 
mercado do que o esperado.

No relatório mensal sobre 
a conjuntura petrolífera, a AIE 
reduz em 65.000 barris diários 
as anteriores estimativas do con-
sumo para este ano, para 100,3 
milhões de barris diários, devido 
sobretudo a ajustamentos téc-
nicos que têm em conta novos 
dados sobre os Estados Unidos.

Esta revisão em baixa faz com 
que o acréscimo anual em 2019, 
de apenas um milhão de barris 
por dia, seja o menor desde 2016.

Para 2020, a revisão é de 
menos 105.000 barris diários, 
para 101,5 milhões de barris de-
vido à desaceleração económica.

A agência, que reúne os 

grandes consumidores de ener-
gia membros da OCDE (Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico), 
considera “muito impressio-
nante” a resposta da companhia 
pública saudita Aramco para 
restabelecer as operações nas 
instalações que foram ataca-
das com ‘drones’, que tempo-
rariamente chegaram a reduzir 
a capacidade de produção em 
5,7 milhões de barris por dia.

A este respeito, a AIE su-
blinha que se inicialmente os 
preços dispararam 19% nos 
mercados de futuros, uma vez 
que a Arábia Saudita deu ga-
rantias de regresso à norma-
lidade da exploração, o barril 
ficou a dois dólares abaixo do 
nível que tinha antes do ataque.

A AIE também sublinha 
que a precisão dos ataques com 
‘drones’ intuitivamente deixou 
a mensagem de que poderia 

repetir-se e que futuros inci-
dentes deste tipo numa região 
tão estratégica como é o Gol-
fo Pérsico poderiam causar 
efeitos ainda mais importantes 
no fornecimento de petróleo.

A primeira lição que é pre-
ciso tirar de tudo isto para a 
AIE é a de que as reservas es-
tratégicas e comerciais cons-
tituem um grande seguro para 
o mundo em caso de crise.

As reservas da indústria na 
OCDE tinham subido em 20,8 
milhões de barris em Agosto, 
para 2.974 milhões, ou seja, 43,1 
milhões acima da média dos 
últimos cinco anos, que repre-
sentam 61,6 dias de consumo, 
mais 0,6 dias do que em Julho.

Os dados preliminares de Se-
tembro põem em evidência que o 
petróleo armazenado reduziu-se 
em 21,7 milhões de barris, po-
dendo assim ver-se o impacto dos 
ataques contra a Arábia Saudita.
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A originalidade no toque cultural de Moz…

Dança Xigubo 

É uma dança tradicional 
moçambicana e que repre-
senta a resistência colonial do 
país sobretudo na região sul. 
Maioritariamente praticada 
nas regiões interiores de Gaza 
e Maputo, a dança tem poucos 
praticantes ao nível das cidades.

 

Dança Mapiko

 É uma dança originária da 
comunidade makonde, e é sem 
dúvida, a dança mais conheci-
da e mais divulgada em toda 
a província de Cabo Delgado 
e até mesmo em todo país. A 
sua difusão chega a ultrapas-
sar as fronteiras nacionais.

O mapiko, é uma das prin-
cipais danças tradicionais 
makonde, é praticado nos ritos 
de iniciação e cumpri a fun-
ção lúgubre, em caso de mor-
te de um membro do grupo 
ou da comunidade. Pratica-se 
também em algumas cerimó-
nias de investidura de chefes 
clânico-linhageiros (vahumu).

O elemento central do 
mapiko é o lipiko, dançarino 
principal, este deve estar, ne-
cessariamente, envolto em pa-
nos e mascarado. A máscara, 
tanto pode representar figuras 
de animais (coelho, leão, cão, 

leopardo, hiena), como tam-
bém pode representar uma 
figura humana, que simboli-
za o espírito de um defunto a 
ser invocado. Da cintura para 
cima todo corpo do dança-
rino fica coberto de guizos.

A dança inicia com o tocar 
do batuque, likuti, e é acom-
panhada por um coro formado 
pela assistência, que se dispõe 
de modo a formar um corredor 
por onde deve passar o lipiko. 
Na extremidade, surge o dança-
rino que, à grande velocidade, 
entra no recinto de dança e se 
atira contra o muro formado 
pela assistência, que recua as-
sustada. O coro canta e dialoga, 
através de gestos, com o lipiko.

.Dança Tufo

 É uma dança de origem ára-
be, ligada à religião muçuluma-
na, que pode ser praticada em 
cerimónias, festas e datas espe-
cíficas do calendário islâmico. 
Ela tornou-se vulgar na região 
nortenha do país, mais precisa-
mente, no litoral das províncias 
de Cabo Delgado, Nampula 
e Zambézia. É uma dança es-
sencialmente feminina, na qual 
os homens apenas participam 
como instrumentistas. Todavia, 
há casos em que os grupos são 

compostos só por mulheres.
Participam na dança prin-

cipalmente mulheres adultas. 
No momento da actuação elas 
apresentam-se, habitualmen-
te, maquilhadas e com o rosto 
pintado de mussiro, um produ-
to cosmético natural, que trata 
a pele feminina e empresta as 

mulheres um ar singular. Entre 
as dançarinas do tufo é esta-
belecida uma hierarquia, com 
a designação de uma rainha. 
Um dos critérios adoptados 
para a sua escolha é a gracio-
sidade e beleza das linhas do 
rosto e do corpo, assimtoma-
das para simbolizar a femi-
nidade da mulher makhuwa.

Na dança tufo, o rigor no 
traje e nos adornos são funda-
mentais. As mulheres e as rapa-
rigas usam um uniforme forma-
do por capulana, blusa e lenço, 
quase sempre de cores garri-
das. As capulanas são amar-
radas à cintura, uma por cima 
da outra, cobrindo as pernas.

Dança Nhau

 A Dança Nyau foi certifi-
cada pela Organização das Na-

ções Unida para Educação Ci-
ência e Cultura (UNESCO) em 
Novembro de 2005,como .uma 
obra-prima do património oral 
e intangível da humanidade A 
dança Nhau, constitui a cultura 
dos habitantes da província de 
Tete, que exige bastante agili-
dade do seu dançarino, duma 

máscara de madeira e a dança 
tabu de ritos de iniciação.Como 
tradição dos habitantes desta 

província, usam certos símbo-
los de seus hábitos e costumes, 
como símbolos de maniqueira, 
que representam matéria prima 
para fazer sumo, doces, bebidas 
alcoólicas e alimentação , e o de 
cabrito que representa fonte de 
riqueza. Como uma indumen-
tária deste povo, para mulhe-
res ” chithero”, capulana com 
blusa “bhaju” mesmo tecido 
e os homens ” ngonda” tecido 
branco denominado “tchiria” 
para os adultos. Os mitos, Deus 
da chuva considerado “nsato”.

Relato de um espectador: 
“O nhau estava forte. A prin-
cípio chegara um homem alto, 
tão alto que tocava com a ca-
beça as últimas folhas dos eu-
caliptos. Por detrás dele vinha 

uma jibóia. A seguir veio um 
contingente de dançarinos. 
Todos traziam máscaras me-
donhas, de animais e aves. 
Estavam nus. Os seus corpos 
eram pintados de um branco 
forte que lembrava a cal. Em-
punhavam azagaias, chuços, 
catanas, machados. Alguns ti-

nham os flancos cobertos com 
pequenas esteiras de bambu, à 
primeira vista, poder-se-ia jul-

gar que tinham os movimen-
tos presos. Mas a agilidade é 
a condição primária do nhau”.

Alguém do passado des-
creveu como era a antiga 
dança nhau na região do Zó-
buè, em Tete. Dança tabu, 
sobretudo o nhau chipeta, 
esta dança era também uma 
iniciação que exigia sacrifí-
cio, virilidade e heroísmo.

Hoje é mais o nhau ma-
canga que se dança com al-
gumas misturas do outro, sem 
deixar de ser espectacular. 
Nesta máscara algo medo-
nha perpetua-se um rito, que 
uma cultura antiga esculpiu 
de enigmas. (Textos de Vânia 
Mahumane e imagens de MM 
publicados com a devida vénia)

Dança Mapiko

Dança Xigubo

Dança Nhau

Dança Tufo
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Sarau cultural muscula iniciativa 
Palavras são Palavras  Eventos

Grande Final da 2° edição do Moz 
Slam- Batalha de Poesia Falada 

O Sarau cultural decorreu 
no DEAL-ESPAÇO CULTU-
RAL, na rua José Mateus, em 
Maputo, na passada semana e 
contou com a participação de 
vários jovens. Com um espaço 
e ambiente acolhedor de conví-
vio para todo o tipo de faixa etá-
ria. Importa referir que os pre-
ços da entrada são símbolicos, 
motivos mais que suficientes 
para tirar um dia da semana 
para fazer parte deste mara-
vilhoso ambiente, onde pode-
mos tirar de lá sentimentos e 
sobre tudo muita gargalhada. 

Sobre o Sarau, importa 

referir que este tem como 
objectivo juntar jovens so-
nhadores e fazedores de 
todo tipo de arte, trazer a 
superfície ideias e indaga-
ções dos jovens através das 
suas representações em poe-
sia, música, das representa-
ções e do stand up comedy.

Este evento conta com a 
presença de Énia Lipanga, 
uma poetisa reconhecida no 
mundo da arte, e ao mesmo 
tempo apresentadora que 
depois de muito tempo sem 
declamar, brindou os pre-
sentes com a sua categoria.

Realiza-se no dia 19 de 
outubro pelas 18h00 no Cen-
tro Cultural Franco Mo-
çambicano a Grande Final 
da 2° edição do Moz Slam- 
Batalha de Poesia Falada. 

Apos as eliminatórias re-
alizadas nos meses de Abril, 
Maio, Julho, Julho, Agosto e 
Setembro, totalizando assim 
seis eliminatórias, já são co-
nhecidos os 12 poetas apu-
rados para a Grande Final 2° 
edição do Moz Slam- Batalha 
de Poesia Falada. São eles: 

1-Antonio Magaia 2-Ame-
rico Ubisse Jr 3-César Victo-
rino 4-Elton Chone 5-Eseronio 
Bila 6-Eurosinanda Mussui 
7-Fidelgio Januário 8- Gonçal-
ves Gonçalo 9- Ivandro Sigaval 

10-João Nguenha 
11-Kirov Alexandre Ma-
basso 12- Mário Saúl 

Dos 12 Poetas apenas um 
sairá vencedor desta batalha, 
podendo assim representar Mo-
çambique no Mundial da Bata-
lha de Poesia Falada que se re-
aliza-se entre os dias 18 a 24 de 
Maio de 2020 em Paris- Franca 

Para alem das batalhas 

de poesia o evento contara 
com a performance dos se-
guintes artistas convidados 
tais como: Yuru e Nandele 
| D Flash | TRKZ | Énia Li-
panga | Obedes Lobadias 

As entradas estarão ao pre-
ço de 250MT normal e 150MT 
para o clube Cultural do CCFM. 

Moz Slam é um projec-
to da Palavra & Palavras 
Eventos,Lda, trata-se de um 
campeonato de poesia falada 
que tem na sua base várias 
regras que envolvem a per-
formance e poesia original 
dos seus participantes, um 
tempo limitado a 3 minutos 
para as suas apresentações, 
um público como júri que 
pontua cada apresentação de 
0 a 10, a ausência de música 
e acessórios e a atribuição de 
prémios simbólicos no final. 

Não existem estilos ou 
temas adequados, existem 
várias linguagens possíveis, 
que variam com a diversida-
de dos participantes que fa-
zem parte deste movimento

Palavras são Palavras é um 
grupo muito jovem, tem ape-

nas 5 anos de existência, mas 
cremos que com seu carisma 
e entusiasmo, vão conquistar 
brio na elevação da cultu-
ra moçambicana. Moz Slam 
tem o objectivo de atrair, 
além de poetas, espectado-
res e escritores que muitas 
vezes, têm pouca intimidade 
com a “poesia tradicional”. 

A intenção é que os 
eventos reúnam jovens es-
critores de diversas ver-
tentes e estilos poetas, es-
critores, músicos, rappers, 
jornalistas, estudantes etc., 
em recitais que terão a par-
ticipação activa do público, 
escolhendo a melhor perfor-
mance e texto apresentado. 

A 1° edição do Moz Slam 
teve como vencedora a poeti-
sa Lúcia Tite, que represen-
tou Moçambique no Mundial 
de Poesia Falada que em 
Paris-França nos dias 27 de 
maio a 02 de junho de 2019, 
ela ainda participara este ano 
no mundial de Mulheres de 
Poesia Falada que acontecera 
entre os dias 16 a 20 de Outu-
bro no Rio de Janeiro-Brasil. 

Pérola em formato rapper: 

“Sou a Lady Boss!”

Na pele de uma rapper, em 
estilo e ritmo, Pérola surge no 
seu novo videoclipe decidi-
da a cumprir a promessa feita 
aos fãs, quando atingiu o mi-
lhão de seguidores no Insta-
gram. E essa promessa – uma 
canção nova e surpreenden-
te – foi cumprida em gran-
de estilo. “Pérola 1M” traz a 
cantora como nunca a viram!

“Não sou a Eva, mas sou 
a Lady Boss”, canta ela, cheia 
de swag e autoridade. Mas não 
se assustem, porque o tema é 
dedicado a todos os seus se-

guidores nas redes sociais. 
“Foi feito com muito amor e 
carinho”, escreveu a cantora.

No videoclip, mostra o seu 
lado mais louco e põe toda a 
gente a dançar. Uma Pérola 
que não estamos habituados 
a ver… também na imagem. 
Loira ou de cabelo azul e com 
roupas irreverentes, não tives-
se tido o styling do também 
irreverente Joka Kasquinha. 
“Vais ver que tenho um lado 
que é muito crazy” é outro 
verso da música. OK, estamos 
a vê-lo. E estamos a adorar! 
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Recordando Miriam Makeba
Ícone da luta contra o 

apartheid no seu país, Make-
ba, marginalizada durante 
mais de três décadas pelo 
regime racista sul-africano, 
sempre esteve comprome-
tido com a luta pelos direi-

tos civis e contra o racismo. 
A cantora, conhecida tam-
bém como ‘Mama África’, 
soube levar como ninguém 
ao palco as tradições e os 
trajes típicos de sua terra.

Nascida em Johanesburgo 
em 4 de Março de 1932, ela 
passou a infância em Pretó-
ria. Makeba começou a can-
tar na década de cinquenta 
com o grupo Manhattan Bro-
thers, depois fundou a sua 
própria banda, The Skylarks, 

que misturava jazz com mú-
sica tradicional sul-africana.

Depois de ver que não 
poderia desenvolver no seu 
país a carreira musical que 
ela queria por seu activismo 
comprometido, a cantora via-

jou para Veneza para então 
conseguir chegar a Londres, 
onde conheceu Harry Bela-
fonte, que a ajudou a entrar 
nos Estados Unidos. Mas a 
vigilância do FBI (a polícia 
federal americana) obrigou 
Miram e seu marido a trans-
ferir sua residência para Gui-
né-Conacri, onde morou até 
seu regresso à África do Sul 
em 10 de Junho de 1990 após 
a libertação de Nelson Man-
dela, que tempos depois lhe 
ofereceu a participar de seu 
governo. Entre sua discografia 
se destacam “Pata Pata”, “The 
many voices of Miriam Make-
ba” (1962), “Miriam Makeba 
live in Africa” (1967), “The 
word of Miriam Makeba” 
(1968), “Miriam Makeba 
and Harry Belafonte” (1972), 
“Sangoma” (1988), “Welela” 
(1989), “Skylarks” (1992) 
e “Sing me a song” (1994).

Conhecidos nomeados para os 
Prémios Mozal Artes e Cultura 2019

dos valores da arte contempo-
rânea, com enfoque nos artistas 
moçambicanos em afirmação, 

residentes no país ou no estran-
geiro, que se tenham destacado 
no exercício da sua actividade.

 Durante o ano de 2019 um 
grupo de jurado de renomado 
prestígio na área das artes e cul-
tura do país foi acompanhando 
o desempenho de vários artistas 
e a medida que foram se desta-
cando foi se fazendo a compo-
sição dos nomeados. A escolha 
dos artistas não só deveu-se ao 
talento dos fazedores, assim 
como buscou respeitar algumas 
diversidades em determinadas 
categorias, de modo a fazer jus 
ao trabalho dos escolhidos. Os 
Prémios Mozal Artes e Cultu-

ra, por fim, são atribuídos aos 
jovens artistas moçambicanos 
que tenham sido protagonistas 
de uma intervenção particular-
mente relevante e inovadora na 
vida artística do país, atenden-
do, nomeadamente, ao rigor e 
originalidade dos seus traba-
lhos, durante os doze meses 
que antecedem a premiação, ou 
na sequência duma actividade 
anterior. Eis a lista completa 
dos 21 nomeados para os Pré-
mios Mozal Artes e Cultura: 
ARTES PLÁSTICAS: Ventu-
ra Mulalene Zucula; Rodrigo 
Mabunda e Nelly Guambe. 
CINEMA E AUDIOVISUAL: 

Orlando Mabasso; Natércia 
Chicane; José Augusto Nhan-
tumbo. FOTOGRAFIA: Yas-
smin Forte; Amilton Neves e 
Edilson Tomás. DANÇA: Pak 
Ndjamena; Katia Manjate e 
Maria Tembe. TEATRO: Su-
faidaMoiane; Melanie de Vales 
e Sérgio Mabombo. MÚSICA: 
Deltino Guerreiro; Ubakka; 
Rodália Silvestre. DESIGN E 
MODA: Nivaldo Thierry; Ri-
cardina Adelino e Shazzia M. 
Adam. 

Artistas reagem à nomeação 

Reagindo à nomeação na 
categoria de Cinema e Audio-
visual, Orlando Mabasso Jú-
nior, de 27 anos de idade, com 
cinco filmes de curta-metragem 
realizados até 2018 e com um 
projecto de longa-metragem 
em curso, disse que os Prémios 
Mozal de Artes e Cultura cons-
tituem um importante estímulo 
para a criação de qualidade. 
“Tenho trabalhado a pensar na 
minha paixão pelo cinema e te-
nho conseguido fazer com que 
os meus filmes sejam vistos 
além-fronteiras. Saber que há 
quem olha para o meu trabalho 
com intenção de julgar e no fi-
nal saber que fui nomeado para 
um prémio encheu-me de orgu-
lho. É o estímulo e motivação 
que precisamos para continu-
armos a criar. É uma boa ideia 
a criação deste prémio”, disse 
MabassoJr, que é autor de, den-
tre outros filmes, “De baixo da 
lua cheia” e “Casa Branca: A 
ponte” que foram exibidos em 
Moçambique, Portugal e França. 

Por sua vez, Ventura Mu-
lalene, formado em Têxteis 
pela Escola Nacional de Artes 
Visuais – ENAV – e em Artes 
Visuais pelo Instituto Superior 
de Artes e Cultura – ISArC – 
considera a sua nomeação como 
algo que o surpreendeu, mas que 
enaltece pelo facto de poder dar 
maior visibilidade ao seu traba-
lho. Actualmente envolvido em 
vários projectos artísticos como 
curador, Mulalene tem muita 
expectativa de ver o seu traba-
lho valorizado. “É sempre bom 
estarmos com o nome associado 
num prémio, quanto mais um 
que tem nos jovens a sua maior 
atenção. Está de parabéns a Ku-
lungwana e a Mozal por centrar 
o prémio a quem está no início 
de carreira. Por isso, ajuda-nos 
a valorizar e a inserirmo-nos no 
cenário das artes”. 

Vinte e um artistas é o nú-
mero total de nomeados para a 
atribuição dos Prémios Mozal 
Artes e Cultura deste ano, que 
vai premiar em sete categorias 
distintas: Artes Plásticas, Ci-
nema e Audiovisual, Dança, 
Fotografia, Música, Teatro e 
Design de Moda. No dia 24 
de Outubro, serão conhecidos 
os vencedores da segunda edi-
ção dos Prémios Mozal Artes 
e Cultura, organizado pela 
Associação Kulungwana em 
parceria com a Mozal. Trata-se 
da mais alta distinção na área 
das artes e cultura do país e 
pretende ser um marco na edi-
ficação de jovens proeminen-
tes. Os Prémios Mozal Artes 
e Cultura tem como objectivo 
incentivar e divulgar os novos 
criadores, reforçando o apoio 
às novas criações e à promoção 

Tenho trabalhado 
a pensar na mi-
nha paixão pelo 
cinema e tenho 
conseguido fazer 
com que os meus 
filmes sejam 
vistos além-fron-
teiras.
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Dinâmica e recordação pois claro!
Meninos e meninas, rapazes e raparigas, velhos e velhas, novos e novas, o tempo é dos heróis. Heróis que ganham eleições, heróis que desaparecem da pra-

ça pública, heróis da vida social em Moçambique. De todos eles, a vénia para Artemiza Franco, a dama de ferro na luta pelos direitos humanos. Tem andado 
desaparecida mana Artemiza. O que se passa? Os outros momentos reflectem o estágio do quotidiano da cosmopolita e tentacular cidade de Maputo. Por fim a 
vénia a Samora Machel, o marechal que em vida teria 86 anos. Desaparecido fisicamente a 19 de Outubro de 1986, ou seja há 33 anos. Tempo suficiente para o 
recordarmos com saudade. Em tempo de eleições.


