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Intensificam ataques terroristas em Cabo Delgado

Renamo desmascara descentralização 

Governadores são 
falsos profetas

Moçambicanos em prisão 
perpétua na África do Sul

 z Human Rights Watch pede 
intervenção regional 

Nyusi declara 
guerra contra 
financiadores
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As Forças de De-
fesa e Segurança 
procuram sem 
poupar esforço 
restaurar o sosse-
go das nossas po-
pulações perante 
a saga macabra 
dos malfeitores. 
Estes criminosos 
procuram des-
truir as nossas as-
pirações de felici-
dade e bem-estar 
dos moçambica-
nos, a partir dos 
distritos do norte 
de Cabo Delgado,

A situação tende a piorar na província de Cabo Delgado. Na 
última semana, os terroristas, que desgraçam a província de 
Cabo Delgado, intensificaram as suas acções tendo feito várias 
baixas civis e nas forças de defesa e segurança, destruição e 
pilhagem de bens públicos e privados. Face à situação de au-
têntico caos e descontrolo das FDS, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, disse que o governo vai apertar o cerco para 
neutralizar os mandantes internos e internacionais dos crimes. 
Ao que se sabe, o rosto nacional continua invisível, mas inter-
nacionalmente o auto-proclamado Estado Islâmico tem recla-
mado alguns ataques no norte de Moçambique.

Nyusi referiu que 
aos moçambi-
canos não têm 
dúvida que 
os ataques no 

norte de Cabo Delgado têm 
financiamento da mão inter-
na e externa. Por isso, fez sa-
ber, urge identifica-los com 
vista a responsabilização 
pelos crimes que cometem.  

Em declaração a nação, por 
ocasião das celebrações do dia 
dos heróis moçambicanos, o 
Presidente da República rea-
firmou que o seu Governo está 
efectivamente comprometido 
com a paz, unidade nacional 
e o bem-estar dos moçambi-
canos, anseios que continu-
am como desafios no seu se-
gundo ciclo de governação.

“Os moçambicanos continu-

am sendo atentados pelos ac-
tos hediondos protagonizados 
pelo grupo de insurgentes no 
norte de Cabo Delgado, sem 
descurar os ataques contra 
população indefesa no centro 
do país protagonizados pelos 
homens da Junta-Militar, de-
sertores da Renamo, depois 
de, em Agosto passado, o Go-
verno e a Renamo celebrarem 
os acordos de paz e reconci-
liação nacional”, refere o PR.

No entanto, no combate con-
tra insurgentes e seu desman-
telamento, Nyusi recorreu a 
necessidade dos moçambica-
nos cooperarem com as FDS 
e distanciarem-se de actos de 
perturbação da tranquilidade 
ou que atribuem alguma po-
tencialidade aos insurgentes, 
assim como no centro do país, 

sendo que o Governo será im-
placável contra todos que se-
meiam terror nas comunidades. 

“As Forças de Defesa e Se-
gurança procuram sem pou-
par esforço restaurar o sos-

sego das nossas populações 
perante a saga macabra dos 
malfeitores. Estes criminosos 
procuram destruir as nossas 
aspirações de felicidade e bem-
-estar dos moçambicanos, a 
partir dos distritos do norte de 
Cabo Delgado”, referiu Nyusi.  

Ataque mortífero 

Recorde-se que, na sema-
na passada, um grupo armado 
atacou o posto administrati-
vo de Mbau, em Mocímboa 
da Praia, provocando vários 
mortos, numa acção entre-
tanto reivindicada pelo grupo 
‘jihadista’ Estado Islâmico.

Segundo os relatos de quem 
vive na zona, o ataque irrompeu 
pela manhã contra uma posição 
militar, vitimando membros 
das forças de defesa e segu-
rança moçambicanas e popula-
ção que circulava nas imedia-
ções, num total de 15 pessoas.

Já no dia seguinte, um ou-
tro ataque foi registado em 
Chinta, Muidumbe, mais 
para o interior da província, 
sem que se conheçam baixas.

O EI reivindicou na Internet 
a autoria do ataque a Mbau, 
onde diz que morreram 22 mi-
litares e outros ficaram feridos.

“Os confrontos envolve-
ram vários tipos de arma-

mento”, anunciou o grupo, 
que diz ter tomado duas via-
turas carregadas com armas 
automáticas e munições.

A zona de Mbau já foi pal-
co de outros confrontos entre 
os grupos armados que atacam 
Cabo Delgado e militares, des-
de Setembro, mês em que vá-
rias habitações foram destruí-
das, forçando muitos residentes 
a fugirem para outros locais.

Os criminosos vivem na 
comunidade

O titular da pasta de defe-
sa e segurança, Jaime Bessa 
Neto, alinhando nas declara-
ções de Nyusi, olha para co-
munidades como tendo papel 
fundamental no combate aos 
insurgentes no norte de Cabo 
Delgado, denunciando qual-
quer envolvimento que notar. 

É que, de acordo com Bessa 
Neto, grande parte dos malfei-
tores, que teimam semear teor 
naquela província, vivem entre 
as casas das comunidades, pelo 
que a denúncia pelas populações 
vem a ser crucial no trabalho 
das FDS em curso no terreno.

“A denúncia dos malfei-
tores está adstrita a todos os 
moçambicanos, no entanto, 
continuamos a garantir a se-
gurança de todos investimen-
tos naquele ponto do país”, 
argumentou Bessa Neto.

Ataques armados na pro-
víncia de Cabo Delgado 
eclodiram em 2017 protago-
nizados por residentes, fre-
quentadores de mesquitas 
consideradas “radicalizadas” 
por estrangeiros, segundo lí-
deres islâmicos locais com os 
quais iam crescendo atritos.

Nunca houve uma reivindi-
cação da autoria dos ataques, 
com excepção para comu-
nicados do grupo ‘jihadista’ 
Estado Islâmico, que desde 
Junho tem vindo a chamar 
a si alguns deles, com ale-
gadas fotos das acções, mas 
cuja presença no terreno es-
pecialistas e autoridades 
consideram pouco credível.

Os ataques já provocaram 
pelo menos 350 mortos, além 
de deixar cerca de 60.000 
afectados ou obrigados a 
abandonar as suas terras e lo-
cais de residência, de acordo 
com a mais recente revisão 
do plano global de ajuda hu-
manitária das Nações Unidas.

Financiadores do terrorismo em Cabo Delgado

Nyusi lança caça ao homem

LuÍs CuMBe
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Ataques armados:

Human Rights Watch pede intervenção 
regional em Cabo Delgado

A organização não-go-
vernamental (ONG) Hu-
man Rights Watch defende 
que a Comunidade de De-
senvolvimento da África 
Austral (SADC) deve agir 
para impedir novos ata-
ques violentos em Moçam-
bique, considerando que são 
uma ameaça a toda região.

“A SADC 
n ã o 
precisa 
a p e -
nas de 

estar preocupada, preciso de 
tomar passos imediatamente 
e apoiar as autoridades mo-
çambicanas a conterem a si-
tuação”, disse o director para 
a África Austral desta ONG 
dedicada a proteger os direi-
tos humanos, Dewa Mavhinga.

Em declarações citadas 
na televisão da África do Sul 
SABC, o responsável lamen-
tou que haja “instituições fra-
cas”, mas ainda assim defende 
que “é suposto proteger e pro-
mover os direitos humanos”.

As declarações do respon-
sável, citadas numa reportagem 
desta televisão sul-africana, 

são enquadradas no contex-
to do pedido das multinacio-
nais petrolíferas que operam 
no país de um reforço de se-
gurança ao Governo, defen-
dendo que o executivo envie 
mais militares para esta região.

São membros da SADC, 

além de Moçambique, Ango-
la, África do Sul, Botsuana, 
República Democrática do 
Congo, Lesoto, Madagáscar, 
Maláui, Maurícia, Namíbia, 
Essuatíni, Tanzânia, Zâm-
bia, Zimbabué e Seicheles.

Ataques armados eclodi-

ram em 2017 na província de 
Cabo Delgado protagonizados 
por frequentadores de mesqui-
tas consideradas radicalizadas 
por estrangeiros, segundo lí-
deres islâmicos locais, que já 
tinham alertado antecipada-
mente para atritos crescentes.

Nunca houve uma reivindi-
cação da autoria dos ataques, 
com exceção para comunica-
dos do grupo ‘jihadista’ Esta-
do Islâmico, que desde junho 
tem vindo a chamar a si alguns 
deles, com alegadas fotos das 
ações, mas cuja presença no 
terreno especialistas e autorida-
des consideram pouco credível.

Os ataques já provoca-
ram centenas de mortos entre 
agressores, residentes e mili-
tares do país, além de deixar 
cerca de 60 mil afetados ou 
obrigados a abandonar as suas 
terras e locais de residência, 
de acordo com a mais recen-
te revisão do plano global de 
ajuda humanitária a Moçam-
bique das Nações Unidas.

As forças de defesa e segu-
rança moçambicanas têm esta-
do no terreno, mas o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
admitiu recentemente que 
são necessários mais apoios 
para lidar com o problema.

A presença de militares 
russos na zona também foi re-
gistada na zona, próxima de 
uma das maiores reservas de 
gás natural do mundo, mas 
os ataques têm continuado.

Magibire revitaliza hostes da perdiz
O secretário-geral da Re-

namo, André Magibire no-
meou, recentemente, vários 
quadros do seu partido com 
vista a fazer face aos próximos 
desafios políticos. Durante 
a sua intervenção, Magibire 
exigiu coesão contra inércia e 
flexibilidade nos assuntos dos 
desmobilizados da Renamo.     

De acordo com 
uma nota em 
nossa posse, 
André Magi-
bire nomeou, 

recentemente, Paulo Ernesto 
Chiburre para o cargo de che-
fe do seu gabinete, Alberto 
Nhaumbe Vaisson para o cargo 
de chefe de secretária da sede 
nacional da perdiz na capital, 
Énia Ana Leite como sua se-
cretária particular, Augusto 
João Chaviro para ser o seu 
assessor político, Dália Omar 
para o cargo de chefe adjun-

ta do sector do Património e 
Manutenção no departamento 
de Administração e Finanças.

Teófilo Ramos Augusto 
João foi nomeado igualmente 
para o cargo de chefe do Sector 
de Património e Manutenção 
no departamento de Adminis-
tração e Finanças, Octávio Re-
ginaldo Macuácua para chefe 
dos Assuntos Sociais e Quoti-
zações, Joaquim Afonso Zen-
gunde para o cargo de chefe 
das Pensões, Manuel João Si-
mango para chefe do sector de 
Estatística no departamento de 
Assuntos Sociais e Desmobili-
zados, Pedro Salvador Morena 
para chefe do sector de Revi-
talização no departamento de 
Administração Rural, Autori-
dade Tradicional e Poder local 
e Manuel Carlos Zacarias para 
o cargo de chefe de Estatística. 

Segundo ficamos a saber, 
o evento decorreu na sede da 
Renamo na capital do país, 

entretanto, falando aos em-
possados, Magibire exigiu “a 
proactividade, coesão e inte-
racção permanente entre os 
quadros do partido e a evitar a 
inércia”, exortando ainda aos 
membros dos Assuntos Sociais 
e Desmobilizados a flexibili-
dade dos processos referentes 
aos desmobilizados de guerra.   

Por seu turno, na chamada 
“terra da boa gente” (provín-
cia de Inhambane), o delegado 
provincial da Renamo, Carlos 
Samussone Malema nomeou 
Amira Pila para chefiar o de-
partamento de Informação, 
Fernando Roroja para ocupar 
o cargo de chefe de Depar-
tamento de Administração 
e Poder local, Lino Cumba-
ne para Assuntos religiosos, 
Hermínio Nhanala para che-
fe do gabinete do Delegado 
e ainda Pedro Nhampossa 
para desempenhar as funções 
de Secretário do Gabinete.     



Nove moçambicanos condenados 
a prisão perpétua na África do Sul

Nove jovens moçambicanos foram condenados a pe-
nas de prisão perpétua efectiva pelo Tribunal Supre-
mo de Joanesburgo pelo envolvimento em vários crimes 
cometidos entre Novembro de 2015 e Agosto de 2016.

Tomás Tivane, 
Macamo Maped-
je, Alex Mabuia, 
Boavida Chilen-
gue, Gito Man-

guele, Jordão Bila, António 
Timbe, Jorge Mabunda e Jere-
mias Sithoi foram acusados de 
53 casos que incluem associa-
ção para delinquir, violação 

sexual colectiva de mulheres, 
rapto e um caso de homicídio.

O Ministério Público acu-
sou os jovens de aterrorizar 
residentes de Tshepisong, 
região municipal de Mogale, 
no grande Soweto, em Jo-
anesburgo, ao exibir armas 
brancas, incluindo facas, e 
outros objectos que pareciam 

armas de fogo para raptar, 
roubar e violar mulheres.

As suas acções crimino-
sas terão resultado na morte 
da sul-africana Mathapelo 
Baloi devido a graves fe-
rimentos depois de viola-
da e apedrejada por três 
dos nove moçambicanos.

O procurador sénior do Mi-
nistério Publico sul-africano, 
Lwazi Ngodwana, lidou com 
provas apresentadas por 13 
queixosos que identificaram 
os jovens imigrantes como 
implicados nos crimes repor-

tados e com evidências do ma-
rido de malograda Mathapelo 
Baloi, que prestou declarações 
agravantes para a sentença.

O viúvo disse que a sen-
tença aplicada pelo tribu-
nal deve ser proporcional 
à gravidade dos crimes co-
metidos e pediu ao tribunal 
para aplicar prisão perpétua.

O tribunal concluiu que 
os nove jovens moçambi-
canos “não tiveram pena 
com as dores e o sofrimento 
das suas vítimas e nem re-
morso durante a prática dos 

crimes, pelo que a solução 
judicial seria retirá-los da so-
ciedade por um período longo”.

Vários sul-africa-
nos reagiram com alí-
vio nas redes sociais.

Uns escreveram que a 
culpa é do ANC, partido no 
poder, que permite a entra-
da de estrangeiros sem do-
cumentos legais, enquan-
to outros defendem que 
Moçambique devia pagar a ali-
mentação dos nove criminosos 
na cadeia ou que sejam depor-
tados para Moçambique. (Voa)

Polícias recebem ordens que nem 
sempre respeitam a lei
Polícias moçambicanos re-
cebem ordens que nem sem-
pre respeitam a lei, mas que 
acabam por executar por não 
vislumbrarem outra alterna-
tiva, disse à Lusa o presidente 
de uma associação do sector, 
ao comentar o caso do homi-
cídio do observador eleitoral, 
Anastácio Matavele.

“Os polí-
cias re-
cebem 
ordens 
i l e -

gais”, quando deviam “traba-
lhar com base na lei e não em 
orientações” dos superiores 
que suscitam dúvidas, frisou 
Nazário Muanambane, inspec-
tor da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) e presi-
dente da Associação Moçam-
bicana de Defesa dos Direitos 
dos Polícias (AMOPAIP).

“Provavelmente”, os agen-
tes suspeitos de matar Anastá-
cio Matavel, em Gaza, há quatro 
meses, receberam “orientações 
superiores” e “pelo ‘modus 
operandi’ como o crime aconte-
ceu”, pode-se “presumir isso”, 
que houve orientações de um 
superior hierárquico, declarou.

Em causa, o facto de serem 
agentes “devidamente identifi-
cados e devidamente escalados 
[para serviço] que cometeram 

essa infracção”, acrescentou.
O presidente da AMOPAIP 

assume que a violação da lei 
em nome de ordens superio-
res é uma realidade na polícia, 
defendendo um trabalho pro-
fundo para inverter a situação.

“A sociedade tem sido in-
formada sobre vários casos 

de abusos dos direitos huma-
nos cometidos por polícias a 
mando dos seus superiores 
hierárquicos, são situações 
cometidas fora da lei e que 
mancham a polícia”, referiu.

Da sua experiência pes-
soal, explica que seguir 
algumas ordens tem tra-

zido resultados amargos.
“Nas visitas que efectuamos 

às cadeias, temos encontrado 
centenas de colegas detidos ou 
em cumprimento de pena por 
envolvimento em vários tipos 
de crimes, alguns em obediência 
a ordens superiores”, concluiu.

Anastácio Matavele, diri-

gente do grupo de observação 
eleitoral da Sala da Paz, foi 
baleado no dia 07 de Outubro 
na via pública, em Gaza (sul do 
país), em pleno dia, uma sema-
na antes das eleições gerais de 
15 Outubro em Moçambique.

Em Novembro, o Ministé-
rio Público acusou oito argui-
dos pelo crime, incluindo cinco 
agentes da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM).

No dia 27 de Dezembro, 
foram publicados despachos 
assinados pelo comandante-
-geral da PRM, Bernardino 
Rafael, promovendo a esca-
lões superiores três dos cin-
co agentes, provocando re-
acções negativas no seio da 
opinião pública nacional.

Na quinta-feira, o porta-voz 
do Comando Geral da Polícia, 
Orlando Mudumane, disse à 
Lusa que as promoções foram 
um erro, tendo sido revogadas.

O homicídio de Anastácio 
Matavele provocou repúdio e 
condenação em Moçambique 
e fora do país, por se tratar de 
um activista da sociedade ci-
vil envolvido na observação 
eleitoral e que morreu durante 
a campanha para as eleições, 
numa província conhecida 
pela intolerância política con-
tra opositores da Frente de 
Libertação de Moçambique 
(Frelimo), partido no poder.
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Vindos da China, epicentro do coronavírus

Chineses em quarentena no 
SOGECOA Apart Hotel
A nossa reportagem rece-
beu denúncias dando conta 
de chineses que aterraram 
no Aeroporto Internacional 
de Mavalane, sendo que, de 
seguida, se dirigiram ao SO-
GECOA Apart Hotel, na bai-
xa da cidade, onde são manti-
dos em quarentena num dos 
quartos do quinto andar.

De acordo com 
os nossos infor-
mantes, um gru-
po de chineses 
vindo da China, 

país que regista surto do corona-
vírus, chegou ao país, na última 
terça-feira, através do Aeropor-
to Internacional de Mavalane, 
sem no entanto passar do confi-
namento em regime transitório, 
dirigiu-se ao SOGECOA Apart 
Hotel, na baixa da cidade.

Os hóspedes chineses foram 
mantidos em secreto no quinto 
andar do mesmo hotel, tendo a 
gestão restringido o acesso, in-
cluindo para os trabalhadores, 
como forma de conter a propa-
gação de informações da pre-
sença dos estrangeiros chineses. 

A nossa reportagem deslo-
cou-se ao local no sentido de 
apurar mais detalhes junto da 
gestão daquela estância hotelei-
ra, e, já no local, soube que foi, 
na noite anterior (terça-feira), 
que o hotel recebeu quatro chi-
neses, sendo dois deles vindo 
da China e outros dois, ao que 
tudo indica, vinham de alguma 
província de dentro do país.

Ainda no hotel ficamos a 

saber que, no quinto andar, 
decorrem trabalhos de roti-
na feitos pelos trabalhadores, 
com excepção de um quarto 
de acesso restrito. A gestora do 
hotel disse a nossa reportagem 
que não poderia oferecer mais 
detalhes sobre seus clientes, 
recomendando que o Zam-
beze procurasse a embaixada 
da China para mais informa-
ções sobre cidadãos que che-
gam ao país vindos da China. 

“Nós cumprimos com todas 
as leis do país, é esta a infor-
mação que vos fornecemos, 
não há nenhuma violação. É 
preciso entenderem que sem-
pre recebemos vários chine-
ses que procuram pelos nos-
sos serviços”, disse a gestora.

Direcção da saúde da cidade fala 
de quarentena domiciliar 

Contactada, a Direcção da Saú-
de da Cidade de Maputo indi-
cou que tem recebido cidadãos 
provenientes da China e de ou-
tros países que reportam casos 
do coronavírus e que estas mes-
mas pessoas não tendem a mos-
trar sinais da doença são manti-
das em quarentena domiciliar.  
Sheila Lobo, da direcção de 
saúde, frisou ainda que não há 
sinais de detenção do corona-
vírus em Maputo, no entanto, 
havendo detenção da doença as 
pessoas serão encaminhadas ao 
centro de isolamento no Hospi-
tal-Geral de Mavalene. 

Moçambicanos livres do vírus

Esta terça-feira, o ministro 
da Saúde de Moçambique, Ar-
mindo Tiago, disse à agência 

Lusa que nenhum moçambica-
no residente na China foi infec-
tado pelo novo coronavírus e 
três casos suspeitos no território 
moçambicano deram negativo.

“A informação que exis-
te, através da embaixada 
moçambicana na China, in-
dica que, até agora, não há 
[nenhum] moçambicano que 
tenha sido diagnosticado ou 
confirmado com coronaví-
rus”, afirmou Armindo Tiago.

O governante falava em 
conferência de imprensa no 
final da sessão semanal do 
Conselho de Ministros, na 
qual fez um ponto de situação 
sobre o grau de preparação de 
Moçambique face ao surto.

Mesmo entre os moçam-
bicanos residentes na cida-
de que é o epicentro do novo 
coronavírus, Wuhan, não 
foi diagnosticada a doença, 
acrescentou Armindo Tiago.

O ministro da Saúde avan-

çou que o Governo moçambi-
cano não vê uma “necessida-
de imperiosa de repatriar os 
moçambicanos” residentes na 
China, até porque a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
não recomendou essa medida.

O governante assinalou 
que as autoridades moçam-
bicanas estão a fazer o le-
vantamento de cidadãos do 
país que vivem na China.

Em termos de preparação 
para o diagnóstico e tratamen-
to da doença, as autoridades 
moçambicanas montaram um 
centro de trânsito no Aero-
porto Internacional de Ma-
puto para casos suspeitos e 
centros de isolamento nos 
principais hospitais do país.

Por outro lado, Moçambi-
que vai reforçar a quantida-
de de reagentes para o teste 
do novo coronavírus, através 
da compra de mais produ-
tos e de uma oferta da OMS.
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Nas últimas semanas 
a média e as redes 
sociais têm estado 
de forma extensiva 
a falar do chamado 

Corona Vírus, uma epidemia que 
já infectou na China, largas deze-
nas de milhares de pessoas, com 
vítimas mortais cujo número não 
está longe das 5 (cinco) centenas. 

Mas o que concorre para o 
surgimento do tal vírus? Con-
jectura-se muito sobre as suas 
causas, apontando-se sobretu-
do o consumo pelos chineses, 
de morcegos, cobras, ratos, cães, 
macacos, lagartos, escorpiões, etc.

Na nossa crónica desta semana fa-
laremos sobre a importância do ali-
mento na saúde humana, e também 
da orientação que a religião no geral e 
o Isslam em particular nos transmite.

Os vírus transferem-se por via 
do consumo de carne de animais 
ou seus derivados, razão pela qual 
o Isslam nos proibiu de consumir 
a carne de alguns animais, e até 
mesmo de criá-los, tendo-os deno-
minado “khabaith”, num versículo 
do Qur’án (7: 157), em que fala 
da tarefa do Mensageiro (S.A.W.): 

“Ele (o Mensageiro) ordena-
-lhes o bem, proíbe-lhes o mal, 
torna-lhes lícitas as coisas puras, 
e proíbe-lhes as coisas impuras”. .

É por isso que o consumo da carne 
de animais que morrem de doença, 
de morte natural (sem terem sido 
degolados), o sangue, a carne de 
porco, alguns pássaros e aves de 
rapina, e a carne de todos os animais 
que se alimentam de restos de outros 
animais putrefactos foi proibida e 
declarada haraam. Aqui se incluem 
todos os animais que se alimentam 
de imundície. A ciência confirma 
que esses animais bem como a sua 
carne constituem um elemento 
transmissor perigosíssimo, por acu-
mularem uma grande quantidade 
de vírus e microrganismos muito 
perigosos para a saúde humana.

Consta no Qur’án, Cap. 5, Vers. 3:
“É ilícita para vós a carniça, 

o sangue, a carne de porco……”. 
Está cientificamente comprovado 

o mal do consumo de carniça, e o 
perigo que ela representa para a vida 
dos Seres Humanos, pois a retenção 
do sangue na carniça facilita a ocor-
rência de micróbios que de forma 
parasitária se alojam na pele e nos 
intestinos do animal, espalhando-
-se facilmente na carne e nas veias 
através de fluidos. Reproduzindo-se 
em ambientes e substâncias fedo-
rentas, aí encontram campo fértil 
para a sua rápida multiplicação, 
com efeitos altamente venenosos. 

Um animal pode até ter morrido 

devido a uma doença específica, mas 
o perigo está na migração dos baci-
los, vibriões e outros microrganis-
mos causadores da sua morte, para o 
Ser Humano, causando neste alguma 
doença que pode levar à morte, 
como acontece com a tuberculose, o 
antraz, as doenças caninas e outras.

Deus proibiu-nos a carniça, pois o 
sangue do animal que morre de mor-
te natural fica retido no seu corpo, 
podendo daí surgir muitos perigos.

Os animais ferozes transpor-
tam consigo micróbios e outros 
microrganismos letais entre os 
dentes caninos que produzem o 
mesmo efeito, o que constitui um 
potencial perigo para a vida e saúde 
do Homem se forem consumidos.

O sangue é considerado o meio 
mais favorável ao crescimento e 
expansão de vários tipos de mi-
cróbios, daí que seja obrigatório 
derramá-lo através da degola do 
animal, pois assim a sua carne 
fica livre desses microrganismos.

E consta na Bíblia, no Levitico 
7, Vers, 26: “Onde quer que vocês 
vivam, não comam o sangue de 
nenhuma ave, nem de animal”.

E consta também no Levítico 
17, Vers. 14: “Vocês não pode-
rão comer o sangue de nenhum 
animal, porque a vida de toda a 
carne é o seu sangue; Todo aque-

le que comer será eliminado”.
A carne de porco contém vários 

perigos. Acerca do porco, consta 
no Qur’án, Cap. 16, Vers. 115:

“Apenas vos proibiu a carni-
ça, o sangue, e a carne de porco”. 

Portanto, o Qur’án diz que a 
carne de porco é  “ imunda”.

A Bíblia também diz no Leví-
tico 14, Vers, 8: “O porco tam-
bém é impuro. Vocês não poderão 
comer a carne desses animais, 
nem tocar em seus cadáveres”.

O porco sofre de mais de 450 
(quatrocentas e cinquenta) doenças, 
e desempenha o papel de interme-
diário na transferência de mais de 
75 (setenta e cinco) doenças pandé-
micas para o Homem, para além de 
outras doenças normais causadas 
pelo consumo da sua carne e seus 
derivados, como por exemplo a 
congestão, a alergia alimentar, a perda 
de cabelo, o enfraquecimento de 
memória, a esterilidade, etc., etc., etc.

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) proibiu-nos também 
o consumo da carne de animais 
vadios, bem como o seu leite.

O termo utilizado pelo Profeta é 
“Al-Jallala”, que é o animal que come 
todo o tipo de imundície, o que é 
confirmado por pesquisas científi-
cas, pois a imundície contém uma 
percentagem tão elevada quanto 

diversificada de venenos perigosos 
para a saúde humana. E quando o 
Homem ou o animal a consomem, os 
micróbios espalham-se no seu sangue 
e na sua carne (corpo). E a doença 
afectará o Homem se consumir da 
carne desses animais infectados.

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) proibiu-nos de consu-
mir animais e aves de rapina, de-
vido ao perigo que eles cons-
tituem para a saúde humana.

E mais. O Profeta (S.A.W.) orde-
nou que matemos todos os animais 
que constituam um potencial 
perigo para a saúde do Homem. 
O rato, o corvo, o milhafre, o 
cão vadio, a cobra, etc., são al-
guns dos animais potencialmente 
perigosos para saúde humana.

O Profeta (S.A.W.) também nos 
diz que se algum de nós estiver 
numa zona afectada por alguma 
pandemia, não deve sair de lá, para 
não contaminar pessoas de outras 
zonas. E os que estiverem fora da 
zona afectada devem abster-se de 
lá ir, para não ficarem infectados. 
Portanto, se alguém vier de zonas 
infectadas deve por precaução ser 
colocado em quarentena até se 
certificar que não está infectado 
com o vírus, pois de contrário 
qualquer desleixo pode perigar 
a vida de milhões de pessoas.

| opinião |

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O vírus corona 

A nossa segurança rodoviária 
e a propalada estratégia dos coreanos

CAssAmo  lAlá* Sobre o Ambiente rodoviário

No ano passado foi 
anunciado pelo 
Governo moçambi-
cano que o povo co-
reano tinha dispo-

nibilizado sete milhões de dólares 
americanos para serem investidos 
no âmbito da segurança rodoviária. 
Dizia-se, nos discursos proferidos 
pelos representantes do Ministério 
dos Transportes e Comunicações, 
que, com este donativo, seriam 
criados sistemas de vigilância 
nos pontos negros das vias públi-
cas de Maputo e Matola, onde os 
acidentes se registam com maior 
assiduidade, entre outras acções 
a serem implementadas. Porém, 
este anúncio de ajuda da Coreia 
do Sul, pelos rumores que cor-
rem, foi uma forma airosa que os 
coreanos encontraram de ficarem 
bem vistos e para que o povo mo-
çambicano começasse também a 
familiarizar-se com uma presença 
deles mais vincada no nosso país.

Sabe-se agora que estes par-
ceiros coreanos têm projectos 
mais ambiciosos. Serão eles que 
vão ajudar ou intervir no siste-
ma de exames teóricos e práticos. 
Vão também equipar os centros 
de exames do país em tecnolo-
gia, equipamentos e veículos que 
irão ser usados nos exames práti-
cos de condução. Diz-se que esta 
é uma das formas astuciosas que 
foi escolhida pelos coreanos para 
conseguir aumentar em Moçambi-
que a venda de carros e peças de 
marca Hunday. Para atingir este 
objectivo de vender mais carros 
e, consequentemente, passar a 
prestar mais serviços desta marca, 
conforme nos esclareceram, ter-
-se-á traçado a seguinte estratégia:

- Os centros de exame irão ter 
carros da marca Hunday e os alu-
nos passarão a fazer o exame práti-
co nestes carros e nãos nos veícu-
los da escola nos quais aprenderam 
a conduzir. Isto significa que todos 

os centros de exame do País irão 
ter vários veículos desta marca;

- Todas as escolas de condu-
ção do País terão de comprar car-
ros de marca Hunday para que os 
alunos, no dia do exame, estejam 
familiarizados com o veículo e 
respectivo modelo que vão con-
duzir na situação de examinandos;

- Como a maioria dos alu-
nos, depois de tirar uma carta 
de condução, tem a tendência 
de comprar um carro de marca 
e modelo igual ao que usou du-
rante a sua aprendizagem, a ven-
da de veículos da Hunday vai 
também, desta forma, aumentar;

- Quando a presença desta mar-
ca de carro estiver espalhada pelo 
país, por esta via dos centros de 
exames e das escolas de condução, 
as pessoas irão pensar que se trata 
de uma boa aposta para quem pre-
tenda ter um automóvel. Vai pres-
supor-se que, quando uma marca 
de automóvel está a ter muitas ven-

das, é porque seus carros são bons.
Consta também que alguns 

responsáveis do Governo ou seus 
funcionários seniores, com po-
deres de influenciar na tomada 
de decisões e que vão facilitar a 
aprovação e implementação deste 
projecto de expansão da Hunday, 
poderão vir a receber como com-
pensação um Hunday 4X4. Se isto 
for verdade, também não é de ad-
mirar, uma vez que, de esquemas 
em esquemas, uns mais camufla-
dos e outros menos, Moçambique 
tem vindo assim a avançar. “Para 
frente é que é o caminho”, é assim 
que pensam certos dirigentes. Não 
importa se o caminho usado para 
seguir em frente é torto, se fere a 
nossa dignidade, se é desprestigian-
te ou o não mais adequado para os 
interesses da nação moçambicana.

Esperemos que tudo isto que 
se vem falando nos bastidores 
não passe de rumores infunda-
dos ou de simples maledicências. 

Porém, em breve, o futuro vai 
confirmar ou infirmar estes ru-
mores que temos vindo a ouvir.

Da parte que nos toca, gostarí-
amos de saber ou entender porque 
razão escolheram os coreanos para 
apoiar Moçambique na resolução 
dos problemas rodoviários, uma 
vez que não consta que a Coreia 
do Sul seja uma referência inter-
nacional no âmbito da segurança 
rodoviária. Por outro lado, o am-
biente rodoviário moçambicano 
não tem nada a ver com o corea-
no, nem em termos de postura dos 
utentes das suas vias, nem em ou-
tras especificidades. Devem exis-
tir, seguramente, razões de grande 
peso que desconhecemos, mas que 
influenciaram os nossos dirigentes 
a escolher os coreanos e não ou-
tros, das quais, como simples cida-
dãos e utentes das nossas estradas, 
gostaríamos de ter conhecimento.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Elísio mACAmo

Ser apenas negra, feminista 
radical e gaga

o livro “Por quem 
os sinos do-
bram” de Ernest 
H e m i n g w a y 
abre com uma 

citação de John Donne, um clé-
rigo anglicano do século XVIII: 
“...[N]unca procure saber por 
quem os sinos dobram, eles do-
bram por ti” - “And therefore ne-
ver send to know for whom the 
bell tolls; it tolls for thee”. É uma 
mensagem simples para quem 
tem consciência de que, como 
Hemingway escreve no mesmo 
romance, “quando morre um ho-
mem, morremos todos, pois so-
mos parte da humanidade”, mas 
difícil de entender para quem 
brande a pertença acidental a 
uma comunidade que produziu e 
protagonizou uma história fasci-
nante, como é o caso de Portu-
gal, como licença para a soberba.

São muitos assim. Lido com 
eles quase todos os dias na Ale-
manha e na Suíça, gente que 
por ser portadora de naciona-
lidade original alemã ou suíça 
acha que tem ascendente moral 
(ou intelectual) sobre mim por 
eu ser oriundo dum continente 
que também produziu Robert 
Mugabe ou Idi Amin. A falácia 
consiste na convicção segundo 
a qual eu, como indivíduo, seria 
portador das características noci-
vas que fazem da África o lugar 
inóspito e atrasado que ela é na 
sua imaginação. E é claro que 
não sou perfeito, nem intelectu-
al, muito menos eticamente, mas 
a ideia de que tudo quanto eu falo 
– ou poderia contribuir numa 
discussão cosmopolita – seria 
limitado pelos males do meu 
continente que ostensivamente 
trago às costas é simplesmente 
imbecil. Tive na minha infância, 
na cidade de Xai-Xai, um amigo 
e colega de escola português a 
quem ajudava a fazer os traba-
lhos de casa (incluindo traba-
lhos de gramática portuguesa). 
Aprendi no convívio com ele a 
separar o privilégio do potencial. 
Deixei de me envergonhar por o 
levar comigo à minha casa para 
ele ver a esteira onde eu dormia 
quando me apercebi que o dom 
intelectual que ele não tinha, e eu 
tinha, era também mero acaso.

Pensei nisto enquanto lia o 
texto que compartilho e que me 
foi enviado por Mecildes Évora. 
O que acontece em Portugal in-
teressa-me obviamente e por vá-
rias razões. Não há como desfa-

zer o laço histórico que nos une. 
Gosto do pastel de Belém e que-
ro saber em que ambiente políti-
co e intelectual ele continua a ser 
confeccionado. Não tenho como 
voluntariamente perder interes-
se pelo que lá acontece ao nível 
académico, mas também polí-
tico, sobretudo porque a forma 
como as questões políticas vêem 
sendo discutidas nos últimos 
tempos está directamente rela-
cionada com o que me parecem 
ser os principais desafios episte-
mológicos das ciências sociais.

Encerro dentro de duas se-
manas um ciclo de palestras 
sobre o pós-colonialismo – que 
iniciou em Dezembro na Uni-
versidade do Cabo no Congresso 
da “History of the Humanities”, 
prosseguiu numa escola de ve-
rão do programa de pesquisa 
ANTHUSIA (Anthropology of 
Human Security in Africa) no 
Gana, continuou na Universida-
de de Leipzig (Alemanha) num 
ciclo de palestras sobre teorias 
pós-coloniais em colaboração 
com uma escola de verão sobre 
o estudo de linguística africa-
na e teve a penúltima sessão na 
semana passada nos Países Bai-
xos num seminário doutoral e 
pós-doutoral sobre Lei, Direitos 
e Governação organizado no 
âmbito da comemoração de 60 
anos de independência de vários 
países africanos iniciadas pela 
associação holandesa de estudos 
africanos. O ciclo vai encerrar 
com uma intervenção na Uni-
versidade do Cabo Ocidental 
num simpósio sobre “Ciência 
pós-colonial”. Vai ser um livro e 
já tem título: “Radical Silence”.

Embora não me considere 
membro da escola pós-colonial, 
há um certo sentido em que 
esta perspectiva constitui mes-
mo uma lufada de ar fresco nas 
ciências sociais e nas huma-
nidades. Ao promover a ideia 
central segundo a qual o mundo 
poderia ter sido diferente – uma 
perspectiva epistemológica que a 
filosofia hoje em dia está a redes-
cobrir com a ideia de “mundos 
possíveis” – o pós-colonialismo 
desafia-nos a não darmos o vo-
cabulário conceitual das ciências 
sociais por adquirido. O seu sus-
tento normativo é esquizofrénico 
na medida em que, por um lado, 
anuncia um quadro ético que sus-
tenta uma narrativa cosmopolita 
ao mesmo tempo que, por outro 
lado, o mesmo quadro ético se 

presta à defesa do indefensável 
como foi o comércio de escravos, 
os excessos da colonização, a pi-
lhagem e a indiferença descarada 
perante o sofrimento do outro. Na 
palestra em Leipzig, cidade co-
nhecida por ter acolhido o grande 
Leibnitz, o mesmo que se rego-
zijava de vivermos no melhor de 
todos os mundos possíveis (com 
aquela miopia eurocêntrica ha-
bitual que ignora aqueles para 
quem esse mundo foi padrasto) 
– e ridicularizado por Voltaire 
em “Candide” por causa do ter-
ramoto em Lisboa – proclamei 
Kant como um precursor do pós-
-colonialismo para o gáudio do 
auditório. Mas acredito nisso, 
apesar de tudo. A sua razão prá-
tica, que se traduz no imperativo 
categórico de agir de acordo com 
as normas éticas que nós próprios 
emulamos, está no centro da pre-
ocupação do pós-colonialismo 
com o fosso entre ideias e práti-
cas. É esse fosso que torna uma 
boa parte do vocabulário concei-
tual das ciências sociais cínico.

E cínica tem sido a forma 
como em Portugal algumas pes-
soas reagem à sua própria condi-
ção pós-colonial. Sim, Portugal 
é uma sociedade pós-colonial no 
sentido em que não tem como es-
capar à sua própria História. Não 
há refúgio possível da História 
senão o estrebuchar da soberba. 
Os debates sobre racismo, pa-
trimónio cultural e colonialismo 
são a História a cobrar dos portu-
gueses portadores de moral e da 
capacidade de auto-interpelação, 
mas só desses, o trabalho neces-
sário de reconciliação com os 
valores que eles consideram estar 
na base do que faz de Portugal 
uma comunidade. Pode haver ex-
cessos na exigência de reconhe-
cimento, mas quem tornou a raça 
relevante, o privilégio num pro-
blema político e o dever de me-
mória embaraçoso não é quem se 
articula nesses termos neste mo-
mento. É quem fechou os olhos 
enquanto pode seguro na convic-
ção de que a sua condição, his-
toricamente acidental, vindicaria 
uma superioridade moral inata.

Curiosamente, ser “apenas 
negra, feminista radical e gaga” 
é uma descrição fantástica do que 
a História está a cobrar ao país. 
Ela cobra o reconhecimento do 
desafio que a presença de afro-
-descendentes representa para a 
própria ordem política, sujeitos 
que nunca foram devidamen-

te contemplados como fazendo 
parte da comunidade política – 
portanto, portadores de direitos 
– mas sim como alvos de acções 
residuais. Ela cobra a correcção 
de séculos de subalternização da 
mulher, subalternização essa que 
se manifesta no desafio que ain-
da é para a sociedade – não só 
a sociedade portuguesa – reorga-
nizar-se para integrar a mulher 
em seu pleno direito. Finalmen-
te, a História cobra a maneira 
como a organização da socie-
dade em moldes que fazem da 
deficiência física um obstáculo à 
participação plena constitui um 
atentado à dignidade humana. 
Para mim é um mistério total que 
uma pessoa portadora de moral 
veja na proclamação destas mar-
cas identitárias uma afronta ou 
ameaça à democracia, ou mesmo 
oportunismo. Revela, de novo, 
aquele fosso pós-colonial entre 
ideias e a prática, um fosso que 
leva o articulista a esperar que 
uma deputada afro-descendente 
tenha que ser perfeita em tudo 
para ter legitimidade para se 
fazer ouvir. Não é que me sur-
preenda com essa expectativa. 
Todos os dias quando acordo de 
manhã tenho consciência de que 
tenho ser muito melhor do que a 
média para continuar a merecer 
reconhecimento, é a nossa sina.

Gente lúcida e intelectual-
mente profunda distingue-se 
pela sua capacidade de não re-
duzir manifestações políticas 
de qualquer natureza que forem 
em afrontas pessoais – “eu não 
sou racista”, “o meu país não fez 
mal a ninguém”, etc. – mas sim 
de as encarar como um ceptro 
lançado não a si como pessoa, 
mas ao que a faz se identificar 
eticamente com a comunidade 
moral que Portugal é. É sintomá-
tico que o autor do texto, numa 
passagem bastante reveladora, 
admite (magnanimamente!) que 
Joacine Katar Moreira “é tão 
portuguesa” como ele próprio, 
como se ser português (ou já 
agora guineense) na era pós-co-
lonial fosse uma questão de jus 
sanguinis ou jus soli. Só que não 
é, para dizer a coisa à brasileira!

A História que Portugal fez 
e com ela participou de forma 
espectacular na construção do 
mundo em que vivemos afasta-
-nos cada vez mais dessas cate-
gorias simplistas rumo à realiza-
ção da concepção cosmopolita 
de pertença embutida na narrati-

va normativa que justificou a ex-
pansão europeia. Ser português, 
ou seja qual for a nacionalidade 
hoje em dia, é mais do que ser 
portador de bilhete de identidade 
dum país. É estar comprometido 
com certos valores fundamen-
tais. E estar comprometido com 
esses valores não significa ape-
nas a sua proclamação. Significa 
estar disposto a constantemente 
interpelar a maneira como eles 
se traduzem em práticas insti-
tucionais de reconciliação de 
acções com ideias. O facto de 
um africano naturalizado poder 
recorrer aos direitos garantidos 
pela constituição portuguesa 
para interpelar aspectos da sua 
integridade moral (o espólio co-
lonial), e não fazer o mesmo em 
África, não revela a cobardia e 
hipocrisia desse naturalizado, 
mas sim o que há de bom nos 
valores que a constituição por-
tuguesa protege e promove. Só 
uma mente tacanha é que pode 
ver nisso uma contradição que 
devia votar esse naturalizado 
ao silêncio. Se eu fosse portu-
guês diria “ainda bem que sou 
portador duma nacionalidade 
onde posso trazer esse tipo de 
assuntos à discussão sem receios 
pela minha integridade física”.

É engraçado constatar isto, 
mas cada vez mais fico com a 
sensação de que um dos desa-
fios que a condição pós-colonial 
coloca a pessoas como eu é de 
sermos melhores europeus do 
que os próprios europeus, pois 
estes, por deixarem que sejam 
seus porta-vozes pessoas sem 
noção do importante legado in-
telectual e moral que a sua na-
cionalidade implica, abdicam 
dum projecto normativo que, 
apesar de tudo, tinha (e ain-
da tem) tudo para dar certo.

É por isso que discordo numa 
coisa fundamental. Gente que es-
creve assim não é “racista”. Nem 
tudo o que é imbecil é racista, 
mesmo que tudo que é racista 
possa ser imbecil. Os sinos não 
dobram por aquele que abraçou a 
condição pós-colonial portugue-
sa. Eles dobram por um projec-
to iluminista traído por aqueles 
que se satisfazem facilmente 
com o prazer imediato do jogo 
de palavras e perdem de vista o 
grande desafio intelectual que é 
responder ao imperativo cate-
górico kantiano de conciliar a 
prática com valores. Repito, isso 
não é racismo. Tudo menos isso.
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NYUSI escolheu a “Equipa” para 
correr depressa e ajudar os planos de 

desenvolvimento e alcançar a PAZ desejada…

Governo de Moçambique:

Com a tomada de 
posse do novo 
Governo de Mo-
çambique,  no 
dia 18.01.2020, 

na “Ponta Vermelha”, em 
Maputo, estão criadas condi-
ções para preencher o vazio 
depois da exoneração do 
anterior Executivo (2015-
2019), naquilo que já na gíria 
é: o 1º ciclo de “Governação 
de Filipe Jacinto NYUSI”.

Se a tomada de posse leva 
ao serenar de ânimos, por um 
lado, mas todos estão ávidos 
nas próximas mexidas, já que 
o Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Jacinto 
NYUSI, deixou claro du-
rante a Recepção da “Ponta 
Vermelha”, na qual partici-
param os Representantes dos 
Órgãos de Soberania, Chefes 
de Estado e do Governo dos 
Países, bem como os Repre-
sentantes a diversos níveis que 
participaram na Investidura, 
naquela magnifica cerimónia 
na “Praça da Independência”, 
só os Deputados da Assem-
bleia da República (Bancada 
Parlamentar da FRELIMO), 
muitos quadros a diversos 
níveis, bem como os antigos 
Presidentes da República”: 

Joaquim Alberto Chissano 
e Armando Emílio Guebu-
za e familiares, não deixa 
de ser preocupante aqueles 
que esperam para a 2ª leva 
(ministros que falta nomear, 
Vice-Ministros e Secretários 
de Estado nas Províncias).

NYUSI foi peremptório ao 
anunciar na Recepção Oficial 
de que 60% vai para a rua e 
ficará com 40%, pois não obs-
tante reconhecer o trabalho 
feito pelo Governo de Mo-
çambique que cessou funções, 
teve de escolher a “Equipa” 
que no 2º Ciclo de gover-
nação vai correr depressa.

Após à tomada de posse, 
estivemos com o Pedro na 
nossa habitual cavaqueira no 
KFC para tomarmos sorvete 
no domingo (19.1.2019), 
depois das bátegas de chuvas 
que surpreendeu muita gente 
que não tem rádios-recepto-
res, onde a equipa competente 
dos Meteorologistas de Dani-
lo Amuragi, manda chuva do 
INAM (Instituto Nacional de 
Meteorologia), explicava que: 
Maputo-Cidade e Cidade da 
Matola, terão precipitação 
acima de 50 milímetros, mas, 
curiosamente, muitos não 
sabiam e só foram surpreen-

didos quando a água pediu 
licença para passar à madru-
gada. A cidade de Maputo 
estava vazia, pois, em muitos 
bairros se lutava pela desobs-
trução das ruas e ruelas. Com 
baldes a tirar água das casas…

-“Já temos o Governo 
de Moçambique” pronta, 
que tal?...” – era o Pedro, 
quando eu solicitei sorvete 
e sparleta para ele no KFC.

-Carlos Agostinho do Ro-
sário fica com mais – de novo 
-  “batata quente” na Coor-
denação do novo Executivo, 
como Primeiro Ministro…

-“Fez trabalho bastante 
louvável, que realizou com 
afinco e determinação, valen-
do-lhe o Princípio de Piter.”

-Tem um estilo pessoal, 
pois veja que até na Assem-
bleia da República estava sere-
no com aqueles deputados, al-
guns deles “mal-criados”, mas 
ele escutava e tomava nota de 
tudo com o seu elenco que 
agora cessou as funções, mas 
terão muitas tarefas – como 
aliás o Presidente da Repúbli-
ca – prometeu na “Ponta Ver-
melha”, chamando quase que 
atenção aos novos titulares, 
para não fazerem aquilo que 
para mim alguns procedem: 

“antigos dirigentes quando 
passam do ministério ou 
instituição, criam sombra…” 

-“Tens razão ao insistir 
nisso. Oh Rodolfo, dizes 
sempre, alguns com inexpe-
riência esquecem que têm 
o mandato de 5 anos para 
serem avaliados e, por isso, 
deviam usar todos os trun-
fos para avançar depressa…” 
– explica o Pedro depois 
de a garçonete nos servir.

-Contar com todos para 
lhes explicar os “dossiers” 
que existem. Não vá o se-
nhor ministro descobrir a 
pólvora quando já está in-
ventada antes de ele nascer…

-“É a tua verticalidade lá 
do Niassa, nas “Antigas Zonas 
Libertadas”, que o Governo 
devia potenciar para ga-
nhar dinheiro em Turismo…”

-A Margarida Adamugi 
Talapa sai de uma “batata 
quente” para outra. Foi Vice-
-Chefe da Bancada quando 
Armando Guebuza era Chefe 
da Bancada e retomou com 
Manuel Tomé, passando a 
Chefe da Bancada e agora 
zás: Ministra de Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, 
pois a Vitória Dias Diogo, 
respirou fundo quando foi ao 

Parlamento e dela esperamos 
maior valia na “Casa do Povo”. 

-“Aquele ministério de 
Trabalho é coisa especial: Veja 
que até hoje os Madjermanes 
ainda estão a envelhecer na 
marcha das quartas-feiras…”

-Mas a grande maka  é 
o INSS (Instituto Nacional 
de Segurança Social) que 
amiúde era o “Saco Azul”, 
mas que Vitória Dias Dio-
go, foi dizer: “BASTA!...”

-“Por isso a professora 
Margarida Talapa, com aquele 
seu estilo de “dialogante” – foi 
obrigada a escutar os mais 
de cento e tal  deputados 
da FRELIMO – com paci-
ência de invejar, durante 
20 anos,  pelo que Fi l ipe 
NYUSI está de parabéns 
p or  incluir  no  naipe  de 
mulheres que levou para a 
sua “Equipa de Corrida”.

Com o Pedro a pagar a 
conta, esperamos algumas 
análises deste Governo de 
Moçambique e os restantes 
que virão (escrevemos no 
Domingo (19.1.2020) e os 
“Comunicados da Presi-
dência da República” dei-
xam muita gente sem sono 
e como sempre dizemos: 
“(com trouxa às costas)”.

mAputAdASF r A n c i S c o  r o d o l F o



zambeze  | 9Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020

  

Esta canção demoníaca 
em jeito de editorial já 
tem barba branca. Neste 
espaço nobre, bem como 
em outros cantos da mé-

dia nacional, o assunto da guerra 
tem sido por demais badalado. Todos 
cobram que se ponha fim a este apro-
ximar de genocídio na zona centro e 
em Cabo Delgado, fazendo com que 
muitos projectos de desenvolvimento 
comecem a temer pelo seu futuro. 

A educação está no cimo das 
preocupações, pois há informações 
que indicam que algumas escolas não 
vão funcionar no presente ano lectivo 
dada a intensidade da pólvora. Desde 
a independência que o país vive situ-
ações adversas, com destaque para a 
guerra entre filhos da mesma pátria, 
facto que levou Moçambique a figurar 
largos anos em parangonas na impren-
sa mundial, que destacava as nossas 
desavenças e o sofrimento causado 
pelo conflito armado que findou em 
4 de Outubro de 1992, na sequência 
de negociações entre a Frelimo e a 
Renamo, que teimam em se bater até 
aos dias de hoje, apesar de momentos 
de acalmia, encarnados nos diferentes 
acordos que se foram forjando ao 
longo dos tempos, sendo o último 
dos quais, por ora, sido celebrado em 
Agosto e sem grande aparato interna-
cional, mas mesmo assim conduziu 
para a realização de eleições sem 
grande alarido de balas, sobretudo.

Quando tudo apontava para um 
horizonte florido, em Cabo Delgado 
foram crescendo as ondas de pavor 
e terror causados por um grupo de 
facínoras auto-intitulados Estado 
Islâmico, confundindo as liberda-
des que se adivinhavam, fazendo 
por outro lado crescer a feia ideia 
de que há muitos e gigantescos 
problemas económicos e sociais 
por resolver, havendo, entretanto, a 
esperança de que os actuais gover-
nantes hão-de encontrar o caminho 
que nos conduzirá a melhores dias.

Caros compatriotas, por titâ-
nicos que sejam os esforços feitos, 
é difícil governar com o sibilar de 
balas de intermeio. O troar das 
armas encurta horizontes e faz o 
povo não sonhar, numa perspectiva 
de que em quase 50 anos (faltam 
apenas cinco) de Independência 
foram poucos os anos de liberdade, 
grosso modo, enfrentando situações 

que perigama saúde democrática.
Alguém sugeriu, há dias, que a 

situação de Cabo Delgado merece 
um tratamento mais atento e envol-
vente num horizonte regional. O PR 
admitiu no dia dos heróis que esta 
guerra tem patrocinadores internos, 
que aliados aos externos, intentam 
contra a governação, criam pânico e 
de longe fazem figas para que os pro-
jectos quinquenais abortem, ferindo 
um ideal que tem como objectivo 
fundamental a construção de uma 
sociedade justa, livre, solidária, de 
paz, igualdade e progresso social. E 
isto é feio. Uma fealdade do tama-
nho do céu, obrigando ao refúgio de 
muitas populações que abandonam 
as suas regiões de origem para zonas 
de maior segurança e obrigando ao 
congestionamento populacional nas 
urbes, por si também já desgastadas 
com outros problemas, tais como 
ausência de escolas, saúde e insegu-
rança alimentar para não mencionar 
as intempéries da mãe natureza.

África deve unir-se para pôr 
fim aos conflitos armados. A União 
Africana deve apoiar Moçambique e 
outros países para que o continente es-
teja  definitivamente livre de guerras.

Outrossim, e segundo as palavras 
do outro, os países africanos com 
experiência ao nível da resolução e 
gestão de conflitos estejam na pri-
meira linha das iniciativas destinadas 
a promover a paz e a segurança em 
várias regiões do continente. Os afri-
canos devem aproveitar a sabedoria e 
a experiência de estadistas africanos 
que contribuíram grandemente para a 
superação de situações de conflito nos 
seus países e que estão em condições de 
contribuir para se encontrarem solu-
ções para muitos problemas de África. 
Os africanos têm de perceber que têm 
de se empenhar muito para que os pro-
blemas do continente sejam resolvidos. 
Um dos grandes desafios dos africa-
nos é conseguir a estabilidade. Sem 
estabilidade não há desenvolvimento.

 A luta pela estabilidade do con-
tinente é prioritária. É necessário 
que haja uma estratégia africana 
para que sejam neutralizadas as for-
ças que impedem que haja avanços 
nos processos de paz. A África não 
deve permitir que forças que não 
representam a vontade dos povos 
do continente estejam a condicionar 
pela violência o progresso de África.

Editorial
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SAntAnA cAStilho

Intensidade da pólvora 
mutila horizonte

Um vídeo mostrando um rosto limpo, antes da imo-
bilização feita com brutalidade inaceitável por um 
polícia, um rosto deformado por hematomas, feri-
das com sangue pisado, olhos e lábios inchados, de-
pois, a mulher acusando o polícia e o polícia acusando 

a mulher no fim, foi tema de muitas análises. Não vi nenhuma sobre 
o que terá ficado gravado na psique da criança de oito anos, que as-
sistiu à brutalidade exercida sobre a mãe. Mas desejo que um dia, já 
adulta, esteja livre de qualquer trauma, provocado pela sociedade em 
que começou a viver. Como o palhaço triste de Gotham, metaforica-
mente afundada no lixo moral que o transformou no vilão do Joker.
O fenómeno da penetração da extrema-direita nas nossas forças 
de segurança (foi o Conselho da Europa que o disse) deve ser en-
carado com urgência, porque as repetidas suspeitas sobre a actu-
ação de alguns dos seus membros degradam o Estado de direito.
O que é socialmente mais preocupante? Transportar sem passe uma 
criança, que legalmente está isenta de pagamento, ou ver escrito, em 
relatório europeu, que a corrupção impune em Portugal vale 18 mil 
milhões de euros por ano? Por que razão nunca vi um polícia à basto-
nada com trânsfugas fiscais ou banqueiros que nos roubaram no BES, 
Banif ou BPN? Como interpretar que o CDS-PP se tenha apressado 
a manifestar total confiança no vice-presidente do partido, logo que 
se tornaram públicas declarações suas de elogio a Salazar e à PIDE 
e referindo Aristides de Sousa Mendes como um “agiota de judeus”?
Parece que a maioria parlamentar pensante achou que era me-
lhor fazer de conta que um deputado não tinha recomenda-
do a deportação de uma deputada, com o argumento de que cen-
surá-lo no hemiciclo seria dar-lhe importância e mais palco.
Não gosto de políticos que reagem a quente, primeiro, para se escon-
derem a frio, depois. À indignidade de um deputado, a decência dos 
pares responde sempre. A minha República tem de ser clara e não se 
esconde com medo de dar palco às graçolas racistas de um deputado.
Durante a recente celebração dos 75 anos da libertação dos sobrevi-
ventes de Auschwitz, o Presidente alemão referiu-se assim ao seu país: 
“Quem me dera poder dizer que os alemães aprenderam com a histó-
ria. Mas não posso dizer isso quando o ódio se está a espalhar. E não 
posso dizer isso quando crianças judias são cuspidas nas escolas.” 
Que a clarividência de Frank-Walter Steinmeier nos mobilize para re-
jeitar a normalização dos comportamentos racistas, homofóbicos e xe-
nófobos, venham eles donde vierem. Particularmente porque aqueles 
a quem se referiu, os que cospem em crianças, são certamente outras 
crianças, que já crescem ensinadas a odiar. Simplesmente aterrador. 
Se nas escolas formos escusos como fomos na AR, então ficará livre 
o caminho para os que promovem o retrocesso civilizacional e cultu-
ral, manipulando as múltiplas frustrações sociais. Numa palavra: a de-
mocracia não pode ser tolerante com aqueles que a querem destruir.
Que sociedade estamos a criar? As redes sociais são hoje uma montra da 
degradação da convivência entre humanos. A violência verbal e os dis-
cursos de ódio são o novo normal para políticos emergentes agradarem 
aos prosélitos. Fomos ouvindo, mais longe, Le Pen, Trump, Bolsonaro, 
Salvini e Orbán, agora temos aqui perto Santiago Abascal e cá dentro 
Ventura. É altura de pararmos para pensar. Porque existem, todos eles?
Porque existe a insegurança no emprego e o medo do desemprego. Porque, 
em nome da produtividade, o tempo de trabalho tornou-se brutal. Porque 
as pessoas sentem a vida ameaçada e o futuro dos filhos sem horizontes. 
Porque a injecção continuada do dinheiro público no sistema financeiro 
manteve a ganância do capitalismo global. Porque ao neoliberalismo de di-
reita sucedeu o neoliberalismo de uma falsa esquerda, que apenas aligeirou 
a austeridade e não entendeu que as desigualdades sociais se combatem 
com emprego com direitos, que não com assistencialismos castradores.
Marques Mendes falou, no domingo passado, de um mundo de pernas para 
o ar porque um fura-greves foi punido quando, no entender dele, deveria ter 
sido louvado. Eu vejo-o de pernas para o ar pelo que aqui escrevi e porque não 
estamos a construir uma sociedade diferente a partir da Escola. (Publico.pt)

Joker podemos 
ser todos!



Os que esperam 
desesperadamen-
te pela nomeação 
são dos tais que 
trabalham para 
serem vistos em 
vez de serem 
vistos porque tra-
balham, segundo 
o antigo Presi-
dente Chissano. 
Ignoram a tese 
de Jesus Cristo 
de que “Muitos 
serão chamados, 
mas poucos os 
escolhidos’’.
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GuStAvo mAvie

China construiu mega-hospital de mil camas em apenas 10 dias:

Lição de cultura de trabalho que lembra 
a da Samora e reiterada por Nyusi

- No livro de Giovani Pa-
pini, intitulado “A Vigia ao 
Mundo”, há uma frase que 
antecede todas as mais de 
500 páginas, uma citação 
que reza que “se estudar-
mos muito e aplicarmos os 
nossos conhecimentos, se-
remos capazes de fazermos 
coisas tão maravilhosas e 
grandiosas como se fossemos 
pequenos deuses da Terra’’.

O que me trou-
xe de volta à 
memória esta 
frase de Gio-
vani Papini é 

o facto do Governo chinês ou 
da China neste caso, ter cons-
truído em apenas 10 dias, ou 
seja uma semana e três dias, 
um mega-hospital ESPECIA-
LIZADO com 1.000 camas 
para nele se tratarem as pes-
soas que têm estado a contrair 
o novo CORONAVÍRUS que 
está a afectar aquele País e 
que tem estado a se expan-
dir para vários outros países.

 A construção deste hos-
pital baptizado pelo nome 
de Houeshenshan é mais 
uma prova do empenho dos 
chineses na cultura do tra-
balho, mas acima de tudo, 
da seriedade com que fazem 
tudo o que têm de fazer em 
prol do desenvolvimento do 
seu país e do resto do Mun-
do. Não é por acaso que fo-
ram capazes de modernizar 
o seu país em todas as áreas 
da vida em apenas 30 anos!

A lição que emerge com 
a construção deste hospital 
e de tudo o que têm estado 
a fazer para conter a propa-
gação do coronavírus, é pro-
va de que eles contam com 
as suas próprias forças, uma 
lição que Samora Machel 
apregoou tanto em vida e que 
felizmente tem sido replicada 
pelo Presidente Nyusi através 
do seu slogan N’tiro, N’tiro, 
N’tiro, ou trabalho, trabalho, 
trabalho. Trabalhar virou re-
ligião dos chineses, como os 
temos visto aqui mesmo em 
Moçambique em todos os lo-
cais onde têm estado a cons-

truir uma obra, como foi o 
caso da mega-ponte que agora 
liga a nossa capital Maputo à 
futura cidade da Katembe do 
outro lado da baia de Maputo.

Já antes de construírem 
esta ponte, os chineses reve-
laram-se mágicos do trabalho 
ou de fazer obras de grande 
vulto quando aqui mesmo em 
Maputo construíram o actual 
Centro de Conferencias In-
ternacionais Joaquim Chis-
sano e o actual edifício que 
agora é o nosso Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação. Faço referência 
a estas duas grandes obras, 
porque foram as primeiras 
de grande envergadura a se-
rem construídas pela China 
no nosso país antes de várias 
outras aqui mesmo em Ma-
puto e noutras partes do nosso 
país, como são os casos da es-
trada Circular de Maputo e os 
mega-hotéis chineses Gloria em 
Maputo e o da cidade da Beira.

Quando ainda decorriam os 
trabalhos da construção do Cen-
tro de Conferencias Joaquim 
Chissano, entrevistei o então 
embaixador chinês em Maputo, 
tendo me dito que a rapidez e 
perfeição com que estavam sen-
do construídas eram revelação 
de quão sérios são os chineses 
no trabalho. “Os técnicos e ope-
rários que estão a construí-la 
começaram com a sua constru-
ção logo de imediato no mesmo 
dia em que desembarcaram no 
avião que os trouxe aqui em 
Moçambique. Mas assumo 
que, se fossem moçambicanos, 
teriam ficado no hotel durante 
semanas a descansar alegando 
que estavam cansados devido à 
longa viagem que acabavam de 
fazer da China para aqui. Mas 
para nós o tempo conta muito e 
por isso trabalhamos dia e noi-
te, mesmo que esteja a chover 
ou a fazer um calor intenso 
ou esteja um frio de gelar’’.  

Devido ao meu grande 
interesse em compreender o 
espírito chinês ou o seu ape-
go ao trabalho, este mesmo 
embaixador decidiu enviar-
-me à China para ver in loco 

como eles estavam valendo-
-se do trabalho para super-
-modernizar o seu País, até 
então muito subdesenvolvi-
do em todas as esferas. Nes-
sa altura, 2001, muitas das 
suas cidades eram as antigas 
e espelhavam um ar desola-
dor e de degradação devido 
às suas idades já milenares, 
como eram a capital Beijing 
e a de Xangai. Quando visitei 
pela primeira vez a China em 
2001 já havia várias obras em 
andamento, mas grosso modo 
nas suas principais cidades 
ainda tudo estava no começo. 
Recordo-me de ter visto al-
guns slogans que enunciavam 
que dentro de pouco tempo 
essas antigas cidades dariam 
lugar a novas mais modernas 

e atraentes aos visitantes. Um 
dos slogans que me prendeu 
a atenção estava assinado 
pelo então Edil da cidade de 
Xanghai que dizia o seguinte: 
“queremos fazer de Xangai 
uma cidade onde os turistas 
chegarão e se esquecerão de 
regressar aos seus pontos de 
origem’’. Quando a revisitei 
10 anos depois, Xangai era 
tão bela e paradisíaca que de 
facto faz com que os turistas 
que lá vão não mais voltem 
aos pontos donde saíram para 
visita-la. Há até milionários 
de várias partes do mundo que 
já fixaram as suas residências 
em Xanghai, especialmente 
na zona de Pondon, o epi-
centro da beleza e moderni-
dade das cidades chinesas.

A China é o protótipo e 
prova da tese de Martin Lu-
ther King de que ‘’a abun-
dância e prosperidade não são 
obra do acaso mas do trabalho 
árduo’’. Infelizmente, entre 
nós abundam os que assumem 
que a prosperidade é obra do 
acaso ou que será feito à custa 
dos outros ou dos ditos PAR-
CEIROS de Cooperação que 
são o condimento dos discur-
sos de muitos dos nossos polí-
ticos. Sempre que ouço dizer-
-se isto, fico com a sensação 
de que já perdemos a nossa 
auto-estima e assumimos já 
que não somos mais capazes 
de resolver os nossos pró-
prios problemas sem a ajuda 
dos outros povos. Nem parece 
que nos damos conta de que 
fomos capazes de lutar com 
armas até nos libertarmos do 
tenebroso colonialismo por-
tuguês e dos seus hediondos 
aliados do Mundo Ocidental. 
Temos de nos libertar desta 
dependência mental e passar-
mos a contar de facto com as 
nossas próprias forças e inteli-
gência. Temos de acabar com 
a cultura do esforço mínimo 
que temos estado a desenvol-
ver já a partir da escola com 
a endémica cultura de cabular 
para passar sem saber nada.

A maioria de nós não as-
sumiu ainda a cultura do tra-

balho e muito menos põe em 
prática a tal lição de Samora 
de que devemos contar sem-
pre com as nossas próprias 
forças, ou que devemos traba-
lhar, trabalhar e trabalhar sem-
pre como nos ensina Nyusi, 
para que mais cedo que tarde 
possamos também construir 
hospitais em tempo recorde, 
como os que Nyusi quer que 
sejam construídos em cada 
um dos nossos 154 distritos. 
Devido à pouca convicção de 
que só o trabalho é que liberta 
o homem do sofrimento, mui-
tos de nós nunca assumimos 
que podemos fazer também 
tantas maravilhas e obras 
grandiosas como estão fazen-
do os chineses. O que muitos 
de nós sabemos fazer, é es-
perar pelas nomeações agora 
para o Governo. Esperamos 
ser nomeados só pelo facto de 
termos sido parte dos que fo-
ram chamados para campanha 
eleitoral de Nyusi. Ignoramos 
que nem todos podem ser no-
meados, porque não há tantos 
postos governamentais quan-
to os ventos de  milhares que 
foram chamados ou acorreram 
para essa campanha eleitoral. 
Os que esperam desesperada-
mente pela nomeação são dos 
tais que trabalham para serem 
vistos em vez de serem vistos 
porque trabalham, segundo o 
antigo Presidente Chissano. Ig-
noram a tese de Jesus Cristo de 
que “Muitos serão chamados, 
mas poucos os escolhidos’’. 
Do mesmo modo que respon-
deram ao chamamento para a 
campanha, agora é tempo de 
nós todos respondermos ao 
chamamento de Nyusi para o 
trabalho árduo que catapultará 
o nosso Moçambique à moder-
nidade nos próximos decénios. 
Não podemos passar a vida a 
acusar o Governo de não fazer 
nada pelo bem-estar de cada 
um de nós. O nosso bem-estar 
virá do trabalho como bem 
dizia já Nyusi ainda em plena 
campanha eleitoral. Já Mado-
na disse há muito que não se 
pode esperar o bem-estar con-
tando com o apoio dos outros 
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CAPACITAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO 

POSTO ADMINISTRATIVO DE PALMA, DISTRITO DE PALMA

O Projecto Mozambique LNG abrange a construcão de uma Vila de Reas-
sentamento para a realocação da população a ser fisicamente deslocada 
da área de construcão da planta de LNG para à recém-construída vila de 
Quitunda, na Província de Cabo Delgado.

Como parte do processo de realocação, a Total E&P Mozambique Area 1, 
Lda. (Total)compromete-se em apoiar o governo local durante o periodo 
de transição em que se fará faseadamente a entrega da vila de Quitunda 
até que o governo local assuma a sua total responsabilidade.Como parte 
do plano de entrega, a Total compromete-se em prover treinamentoa-
propriada para apoiar no desenvolvimento e manutenção dos serviços 
governamentais na vila de Quitunda (incluindo a Administração de edi-
fícios públicos tais como biblioteca, centro de comunidade,  mercado e 
cemitério), escola primária, centro de saúde,posto policial entre outras 
infra-estruturas, de modo a garantir a Administração funcional da ope-
ração e manutenção da infra-estrutura e a prestação dos serviços a po-
pulação realocada.

Neste context, a Total convidar as entidades interessadasa apresentar 
uma Manifestação de Interesse (MdI) para a prestação de serviços rela-
cionados à Capacitação de pessoas para Administração operacional de 
bens e serviços públicos, a serem prestados no Distrito de Palma, Provín-
cia de Cabo Delgado. O programa de Capacitação inclui:

zz D e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  p a c o t e  d e  s u p o r t e 
operacional:desenvolver e fornecer o pacote de suporte opera-
cional para o Posto Administrativo de Palma que irá fornecer a base 
de referência para a admnistração contínua de infra-estruturas e 
serviços públicos da vila de Quitunda;
zz Fornecimento de Treinamento:desenvolver e fornecer um 
programa de treinamento para auxiliar a equipe governamental 
a implementar efectivamente o pacote de suporte operacional. O 
desenvolvimento deste pacote de treinamento deverá ajudar a 
equipe do governo que opera, fornece e mantém serviços gover-
namentais das infra-estruturas da vila, a entender como executar 
suas funções e responsabilidades, resultando em uma organização 
eficaz para operações sustentáveis.

A MdI deverá fornecer informações detalhadas sobre as competências e 
experiência relevantes da empresa ou entidade. Empresas ou entidades 
adequadamente experientes podem manifestar interesse como consór-
cio, caso em que a manifestação de interesse deve incluir uma definição 
clara das funções e responsabilidades dos membros do consórcio. A par-
ticipação de empresas ou entidades nacionais é incentivada.

A seguinte documentação deve igualmente ser incluída:

zz Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da Repúbli-
ca).

zz Certificado actualizado de registo comercial
zz Licença operacional ou documento equivalente emitido pelas auto-

ridades competentes
zz Provas de registo fiscal (NUIT) e declaração deinício de actividade 

(M/01C e M02)
zz Perfil da empresa
zz Descrição detalhada de serviços similares oferecidos
zz Carteira de projectos executados

A Manifestação de Interesse com o assunto: CAPACITAÇÃO EM ADMI-
NISTRAÇÃO OPERACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOSdeve ser 
submetida até às 17:00 (UTC+2)  do dia 14 de fevereiro de 2020, para o 
seguinte endereço electrónico:rsccontractsMOZ@Total-Africa.com

EXPRESSION OF INTEREST FOR CAPACITY BUILDING FOR 
OPERATIONAL ADMINISTRATION OF PUBLIC GOODS AND SERVICES, 

PALMA ADMINISTRATIVE POST, PALMA DISTRICT

The Mozambique LNG Project involves the construction of a Resettle-
ment Village for relocation of the population to be physically displaced 
from within the LNG plant construction area to the newly-constructed 
replacement village of Quitunda, in Palma, Cabo Delgado Province.

As part of the relocation process, Total E&P Mozambique Area 1, Lda. 
(Total) is committed to support the local Government during the village 
of Quitunda handover and transitional period until the local Government 
assume its full responsibility. As part of the handover plan, Total is com-
mitted to deliver appropriate training to support the development and 
maintenance of government services in the village of Quitunda (inclu-
sive of administration of public buildings such as a library, a community 
centre, a market place, a cemetery), primary school, health centre and 
police post among others so as to ensure functional administration of the 
operation and maintenance of infrastructure and the delivery of services 
they provide to the relocated population.

In this context, Total invites interested entities to submit an Expression 
of Interest (EoI) for the provision of services related to Capacity Build-
ing for Operational Administration of Public Goods and Services, to be 
provided in Palma District in Cabo Delgado. The capacity building pro-
gramincludes:

zz Development of an Operational Support Package: to develop 
and deliver the operational support package for Palma Admin-
istrative Post that will provide the reference basis for ongoing 
administration of public infrastructure and services in the village 
of Quitunda.
zz Delivery of Training:to develop and deliver a training program 
to assist the government staff to effectively implement the opera-
tional support package. The development of this training package 
will assist the government personnel that operate, provide and 
maintain government services in infrastructures in the village 
understanding how to execute their roles and responsibilities 
resulting in effective organization towards sustainable operations.

The EoI shall provide detailed information about the competences and 
relevant experience of the company or entity. Suitably experienced com-
panies or entities may express interest as a consortium, in which case 
the Expression of Interest should include clear definition of roles and 
responsibilities of consortium members. The participation of national 
companies or entities is encouraged.

The following documentation should also be included:

zz Updated Articles of Association (as published in the Official Ga-
zette).

zz Updated Certificate of Commercial Registration 
zz Operational License or equivalent document issued by the relevant 

authorities, valid for the last 90 days
zz Evidence of tax registration and commencement of activity decla-

ration (M/01C e M02)
zz Company profile
zz Detailed description of similar services offered
zz Portfolio of projects rendered

The Expression of Interest with the subject: CAPACITY BUILDING FOR 
OPERATIONAL ADMINISTRATION OF PUBLIC GOODS AND SER-
VICESshall be submitted no later than 17:00 (UTC+2) of 14thFebruary 
2020, to the following Electronic address: rsccontractsMOZ@Total-
Africa.com
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Seca prolongada

Mapai à espera da barragem 
para resolver problemas da água

Os estudos de viabilidade e impacto ambiental foram con-
cluídos restando agora o financiamento para sua efectivação. 
A barragem de Mapai, embora seja uma infra-estrutura ain-
da no papel, é assumida como elemento fundamental para o 
aumento da produção e produtividade em tempos de seca.  

Odistrito de Ma-
pai, localizado 
na província de 
Gaza, é o rosto 
visível das mu-

danças climáticas que assolam 
a região norte daquela provín-
cia. A seca prolongada que se 
abateu nos anos passados dei-
tou abaixo todo esforço que 
os camponeses empreenderam 
para ter uma colheita conside-
rável. A zona baixa, que é atra-
vessada pelo rio Limpopo, tem 
sido o recurso para prática da 
agricultura. Porém, nem sempre 

os agricultores colhem bons re-
sultados devido ao facto do rio 
Limpopo apresentar comporta-
mento de periódico. Apesar de 
haver um esforço do governo 
do distrito, a indisponibilidade 
da água torna agricultura pou-
co praticável em Mapai, isso 
quer dizer que a construção da 
barragem vai permitir a dispo-
nibilidade permanente de água.
“Com a água haverá espa-
ço para produzir”, antevê o 
administrador do distrito de 
Mapai, Narciso Nhamahu-
co, tendo acrescentando que 

a barragem vai rentabilizar a 
economia do distrito e não só. 
Mapai é um distrito com 
um, potencial para a produ-
ção pecuária, o que significa 
que com a disponibilidade 
de água haverá redução de 
morte e doenças dos animais. 
O distrito de Mapai conta com 
uma área de 14000 hectares 
que cobre a área de produção, 
segundo Narciso Nhamahuco, 
felizmente, ao longo do distri-
to foram instalados sistemas 
de abastecimento de água ou 
multi-usos. Esses sistemas são 
os que garantem água para a 
população neste momento.
A fonte reconheceu que neste 
momento existe disponibilida-
de de água no rio Limpopo dife-
rente daquilo que era nos anos 
2014 e 2015 em que os animais 
ressentiram-se da falta de água. 
Salienta a fonte que era difícil 

produzir hortícolas em Mapai, 
contudo com a instalação de 
sistemas de abastecimento de 
água já é realidade consideran-
do que são culturas que eram 
cultivados em épocas de chuva.
Não basta apenas os sistemas 
multi-usos, Narciso Nhamahu-
co entende que a infra-estrutura 
é fundamental, porque vai re-
solver o problema de alguns 
distritos como Chókwé, Xai-
-Xai e Guijá que se ressen-
tem quando chove de forma 
regular. Ou seja Nhamahuco 
olha a infra-estrutura como 
sendo um balão de oxigénio 
para reduzir os riscos de inun-
dações em zonas propensas. 
Outro argumento, ainda segun-
do Nhamahuco, é que a barra-
gem é o elemento fundamental 
no contexto e do equilíbrio da 
quantidade do volume de água 
que deve entrar para o uso ao 

mesmo tempo vai evitar que as 
infra-estruturas estabelecidas 
ao longo do rio Limpopo sejam 
destruídas. ”Com a construção 
dessa infra-estrutura garanto 
que a própria população vai se 
beneficiar garantido o empre-
go e permitir o surgimento de 
outras unidades de produção 
como serralharias, oficinas e 
outros tantos serviços que de-
pendem da energia”, sublinhou.

Reassentamentos

O executivo de Mapai re-
feriu, num outro desenvol-
vimento, que já foi feito o 
levantamento das cinco mil 
famílias a serem reassentadas 
para dar lugar a construção da 
barragem que até esta parte 
aguarda por um financiamento.

“Houve um trabalho fei-
to com a própria população e 
identificou-se um bairro para 
o reassentamento” assegurou 
a fonte para quem todas infra-
-estruturas imediatas e de bases 
já foram feitas o levantamen-
to em reuniões de auscultação.

A fonte diz ainda que foram 
acauteladas todas as questões das 
famílias que tenham casa, anali-
sando o tipo de casa e ao mesmo 
tempo foram identificadas as 
áreas definidas para residência, 
agricultura, e criação dos ani-
mais em função daquilo que está 
estabelecido na lei. As indemni-
zações vão obedecer aquilo que 
a legislação moçambicana refere 
porque há instrumentos legais 
que falam sobre o que deve ser 
feito ao movimentar as pesso-
as de um lugar para o outro.

Refira-se que a barra-
gem de Mapai será esta-
belecido na localidade de 
Mapai Rio há dezassete quiló-
metros da vila sede do distrito.

eLton da Graça

zambEzE
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esmelifania2002@yahoo.com.br
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repÚBLiCa de MoçaMBique

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS

COMUNICADO

Tendo-se constatado que alguns contribuintes têm estado a receber comunicações 
“supostamente”da Autoridade Tributária de Moçambique instruindo-os para que, 
no âmbito da implementação do pagamento via Banco, a partir do ano corrente 
passem a efectuar o pagamento dos impostos na conta com a seguinte descrição: 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOCAMBIQUE
BANCO ÚNICO
Conta nº 00020337603
NIB: 004300000002033760313
SWIFT: UNICMZMX”

Nestes termos, a Autoridade Tributária de Moçambique, vem através deste comu-
nicado dar a conhecer aos contribuintes que as comunicações acima referidassão 
falsas e desprovidas de qualquer valor vinculativo.

Comunica-se ainda que a Autoridade Tributária de Moçambique possui uma e única 
conta aberta no Banco Único, para efeitos de pagamento de Impostos via Banco, 
exclusivamente para contribuintes adstritos à Unidade dos Grandes Contribuintes 
de Maputo, com a seguinte descrição:

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOCAMBIQUE
Nº de Conta nº 00011229901
Moeda: MZN
NIB: 004300000001122990162
IBAN: MZ59004300000001122990162
SWIFT: UNICMZMX

Maputo, Janeiro de 2020

O Director Geral
Ilegível



dÁVio daVid

Vitória Diogo na abertura do ano judicial

A secretária do Estado para a província de Maputo, Vitó-
ria Diogo, apelou aos actores do sistema de administração a 
modernizar o acesso a justiça naquela parcela do país. Se-
gundo Diogo, o cumprimento das metas traçadas para o ano 
passado não deve criar relaxamento no sistema de Justiça. 

A abertura do ano 
Judicial na pro-
víncia de Ma-
puto decorreu 
sob o lema “Por 

um sistema de justiça moderno 
e economicamente acessível” 
e, segundo Vitória Diogo, este 
lema inspira à busca inces-
sante do melhor modelo de 
administração da justiça que 
tenha como ponto de partida 
e de chegada o cidadão e que 
se centre no mesmo cidadão. 

Para Vitória Diogo, o desa-
fio da modernização da Justi-
ça chama-nos a criatividade 
e a boa orientação dos parcos 

recursos com vista a melhoria 
das condições de funciona-
mento dos nossos Tribunais; 
com incidência no atendimen-
to, na celeridade processu-
al, sem descurar a qualidade 
do trabalho que produzimos. 

“Modernizar significa tam-
bém a evolução da postura, 
atitude e comportamento dos 
profissionais traduzindo-se 
no distanciamento de com-
portamentos desviantes que 
concorrem para a morosida-
de processual e a violação 
dos direitos do cidadão, tais 
como a corrupção, a prática 
de venha amanhã a inúme-

ras vezes a nossa população 
está sujeita”, explicou Diogo.

Por outro lado, a mesma 
governante frisou que “escu-
tamos com atenção e satisfa-
ção o anúncio dos resultados 
obtidos ao longo do ano findo 
que apontam para o cumpri-
mento das metas que foram 
fixadas para o sistema judi-
cial. O alcance das metas re-
vela profissionalismo, entrega 
e dedicação, responsabilidade 
e monitoria do desempenho 
dos actores do sistema judi-
cial, sendo por isso de justiça 
reconhecer esses resultados 
(…) Por outro lado, o alcan-
ce e cumprimento de metas, 
não deve significar que se 
releve para um plano secun-
dário os princípios Éticos e 
Deontológicos, sendo portan-
to, importante conjugar com a 
integração de valores que vos 
dignifiquem e dignifiquem o 
Sistema Judicial e o Estado”. 

Para Diogo nos tempos que 
correm, o sistema de admi-
nistração da justiça tem sido 
alvo de um amplo e legítimo 
escrutínio por parte dos ci-
dadãos que clamam por um 
serviço cada vez mais cé-
lere e de melhor qualidade. 

“Não será possível respon-
der a esta situação se não em-
penharem esforços que vos 
permitam dedicar-se à causa 
do Estado esperando sempre 
como recompensa a consciên-
cia de se ter cumprido com o 
dever”, disse Vitória Diogo.

Por sua vez, a juíza presi-
dente do Tribunal Judicial da 
Província de Maputo, Memu-
na Boné Veríssimo, referiu 
que o lema escolhido para a 
abertura do ano judicial “con-
vida-nos a lançar um olhar so-
bre a justiça em Moçambique, 
no geral, e em particular na 
província de Maputo, sobretu-
do no que respeita à qualidade 

da justiça, no que se refere aos 
meios de trabalho, que pos-
sam proporcionar ao cidadão 
serviços modernos, garantin-
do a celeridade processual”.

Todos os actores, confor-
me indicou, são chamados a 
remover todas as barreiras 
que impedem a prestação de 
bons serviços de justiça aos 
cidadãos e a todas as prá-
ticas que concorrem para 
a morosidade processual.

Em relação ao desempenho 
do ano anterior, a juíza presi-
dente apontou que em 2019, o 
Tribunal Judicial da Província 
de Maputo funcionou com um 
efectivo de 41 magistrados, 
dos quais seis juízes desem-
bargadores, 35 juízes de direi-
to, sendo 15 provinciais e 20 
distritais. “Foram julgados, 
em 2019, oito mil, oitenta e 
nove processos, contra dois 
mil novecentos e vinte seis 
processos em 2018”, concluiu. 

Cumprimento de metas não deve criar desleixo
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Secretária de Estado da província de Maputo

Professores exortados a manter postura de 
integridade e combate contra corrupção

A Secretária de Estado na 
Província de Maputo, Vitória 
Diogo, procedeu, na sexta-fei-
ra, 31 de Janeiro, à inaugu-
ração de cinco salas de aula e 
um bloco sanitário, construí-
dos de raiz, na Escola Primá-
ria Completa de Guava, no 
distrito de Marracuene, pro-
víncia de Maputo. O acto es-
teve inserido na cerimónia de 
abertura do ano lectivo 2020, 
que decorreu sob o lema “Por 
Uma Educação Inclusiva, 
Patriótica e de Qualidade”.

Na ocasião, Vi-
tória Diogo 
efectuou, ain-
da, a entrega 
de 17 salas de 

aula reabilitadas que tinham 
sido destruídas por um ven-
daval, o que vai contribuir 
significativamente para a me-
lhoria do processo de ensino e 

aprendizagem naquela escola.
As obras de construção e 

reabilitação das salas de aula, 
que vão beneficiar um total de 
4.854 alunos, foram financia-
das pelos parceiros de coopera-
ção do sector da Educação, com 
destaque para a Embaixada da 
Irlanda, que desembolsou um 
total de 14 milhões de meticais.

Para Vitória Diogo, a entre-
ga destas infraestruturas à co-

munidade “materializa o com-
promisso do Governo e os seus 
parceiros envidarem esforços 
no sentido de assegurar que as 
actividades escolares decorram 
com normalidade, visando não 
só um melhor aproveitamen-
to pedagógico, mas também 
a preparação do cidadão do 
amanhã, que irá ser um actor 
preponderante no processo de 
desenvolvimento do distrito, da 

província e do País em geral”.
No seu discurso, a Secre-

tária de Estado na Província 
de Maputo apelou aos pais e 
encarregados de educação a 
acompanharem o processo 
de ensino e aprendizagem, 
envolvendo-se e contribuindo 
para um bom aproveitamento 
pedagógico dos seus filhos, 
assim como para a conser-
vação dos estabelecimen-
tos e do mobiliário escolar.

Entretanto, Vitória Diogo 
reiterou a necessidade de se 
garantir a retenção da rapariga 
na escola, bem como a preven-
ção dos casamentos prematu-
ros: “A ascensão da mulher em 
tarefas e missões de liderança 
é feita lado-a-lado com os ho-
mens, pois ambos têm a ca-
pacidade de assumir todos os 
desafios em pé de igualdade”. 

Aos gestores dos estabele-
cimentos de ensino apelou a 

um maior empenho no alcan-
ce dos resultados estabeleci-
dos na agenda do Governo, 
o que passa por assumirem 
uma postura de integridade, 
profissionalismo, transparên-
cia e combate enérgico con-
tra a corrupção e a qualquer 
forma de assédio aos alunos. 

“Evitem entrar em actos 
contrários à postura e ética 
que se espera de um educador. 
Contribuam para a edificação 
do País, através do desenvol-
vimento do capital humano. 
Pautem pela pontualidade 
e assiduidade, e evitem dar 
aulas sob efeito de álcool”, 
recomendou Vitória Diogo.

Importa realçar que o 
distrito de Marracuene pos-
sui um total de 76 estabele-
cimentos de ensino, sendo 
57 do ensino primário, 14 
do nível secundário e cin-
co do técnico-profissional. 

Cabo Delgado e Tete com maior insegurança alimentar

Uma rede de 
alerta de vi-
gilância hu-
m a n i t á r i a 
alertou que 

zonas afectadas por ataques 
armados em Cabo Delgado 
(norte) e áreas com baixos 
níveis de assistência em Tete 
(centro) enfrentam uma crise 
alimentar e são as mais pre-
ocupantes em Moçambique.

“Prevê-se que estes indica-
dores persistam até ao final da 
época de escassez [de produ-
ção], em Março”, indicou o úl-
timo relatório sobre segurança 
alimentar no país da Rede de 
Sistemas de Alerta Antecipa-
do de Fome (Rede Fews, na 
sigla inglesa), que agrega or-
ganizações norte-americanas.

A situação só não é pior 
no centro e sul, porque a as-
sistência alimentar humani-
tária em andamento está a 
minimizar os efeitos da des-
truição dos campos provo-
cada pelos ciclones de 2019, 
assim como os efeitos da seca.

Assim, a maior parte do 
mapa do país é pintada de 
amarelo, o que indica fase de 

‘stress’ de nível dois, numa 
escala de um a cinco, em que 
três equivale a ‘crise’, quatro a 
‘emergência’ e cinco a ‘fome’.

Seguindo as rotinas anu-
ais, espera-se que a maioria 
das famílias pobres comece 
a ter acesso a alimentos da 
colheita principal em Abril, 
prevendo-se que grande par-
te do país melhore a condi-
ção de acesso a alimentos 
durante algumas semanas.

No entanto, há riscos, 
alertou a Fews.net. Em Cabo 
Delgado, a crise poderá per-
sistir por causa dos conflitos 
que fizeram com que as acti-
vidades agrícolas fossem in-
terrompidas, pelo que a pro-
dução estará abaixo da média.

E no sul de Moçambi-
que, a crise poderá também 
ressurgir nos finais de Abril, 
“à medida que a assistência 
humanitária planeada chegar 
ao fim e as famílias enfrenta-
rem uma terceira época con-
secutiva de fracas colheitas”.

Há situações meteoro-
lógicas opostas a acontecer 
em simultâneo em Moçam-
bique, um país com cerca de 

dois mil quilómetros exten-
são, de nordeste a sudoeste.

Nalgumas áreas afectadas 
pelos ciclones de 2019, como 
Sofala, Zambézia e partes de 
Manica, há fenómenos seve-
ros, incluindo chuvas fortes e 
inundações, trovoadas, tem-
pestades de granizo e ventos 
fortes, o que deverá levar a 
“uma fase improdutiva maior 
até que se consiga colher do 
plantio pós-inundação, mais 
tarde do que o habitual”.

Em contraste, o sul de Mo-
çambique e partes do sul das 
províncias de Tete, Manica e 
Sofala “estão a enfrentar uma 
seca combinada com tempe-
raturas anormalmente altas”, 
o que deverá levar a uma co-
lheita “abaixo da média” pelo 
terceiro ano consecutivo.

Chuvas insuficientes e 
erráticas estão a levar a múl-
tiplas tentativas de plantação 
perdidas pelas famílias, sen-
do que a maioria dos 28 mi-
lhões de moçambicanos vive 
de agricultura de subsistência.

“As últimas culturas plan-
tadas ainda estão entre as fases 
de germinação e é pouco prová-

vel que atinjam a maturidade, 
mesmo com a melhoria da plu-
viosidade”, acrescentou a rede.

Assim, prevê-se que a pro-
dução “fique abaixo da média 
nas áreas do sul pela terceira 
estação consecutiva, com al-
gumas áreas enfrentando a per-
da total da safra”, sublinhou.

Há situações meteoro-
lógicas opostas a acontecer 
em simultâneo em Moçam-
bique, um país com cerca de 
dois mil quilómetros exten-
são, de nordeste a sudoeste.

O sul enfrenta uma seca 
prolongada, mas nalgumas áre-
as afectadas pelos ciclones de 
2019, em Sofala, Zambézia e 
partes de Manica, há fenómenos 
severos, incluindo chuvas fortes 
e inundações, trovoadas, tempes-
tades de granizo e ventos fortes.

“Isto pode resultar numa fase 
agrícola improdutiva maior até 
que se consiga colher do plantio 
pós-inundação, mais tarde do que 
o habitual”, notou o documento.

Até 28 de Janeiro, quase 
68.000 pessoas foram afectadas 
pelas intempéries associadas 
à época das chuvas, de Outu-
bro a Abril, com a morte de 45 

pessoas e danos em infra-es-
truturas, incluindo mais de três 
mil casas, pontes, escolas, cen-
tros de saúde e redes eléctricas.

As inundações também 
submergiram áreas cultivadas, 
particularmente nas zonas de 
planície, que podem reque-
rer plantação em recessão hí-
drica para a segunda estação.

O cenário é agravado por uma 
subida de preços nos mercados.

Os agregados familiares 
menos favorecidos “dependem 
fortemente da compra de alimen-
tos nos mercados, no entanto, 
os preços anormalmente eleva-
dos dos cereais de milho estão 
a baixar o poder de compra”.

Os preços dos grãos de 
milho aumentaram sazo-
nalmente entre 5% a 30% 
de Novembro a Dezembro.

Os preços globais perma-
necem “bem acima da média 
devido à oferta abaixo do ha-
bitual” do lado da produção.

Os preços dos grãos de mi-
lho estão aproximadamente 
entre 65% a 120% acima dos 
níveis de 2018 e entre 40% a 
95% acima da média de cinco 
anos, notou a rede de vigilância.

zambeze  | 15Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020 | naCionaL |



Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 202016 |  zambeze  | Centrais|

Esta relação entre a inclusão, no sentido de partilha do poder político e dos recursos com a 
oposição como condição para a paz, reconciliação e desenvolvimento traz-nos à memória o pro-
nunciamento dum chefe rebelde africano que, após muitas fracassos dos acordos com o governo 
para o fim da guerra, afirmou que “agora que concordámos pela partilha do poder e dos recursos, 
haverá paz”. Então, pode ser questionado pela relação entre estes dois dados: inclusão/partilha e 
paz. Na tentativa de esclarecer esta relação, temos de recorrer à Análise de Discurso para recordar 
que a política é um campo de competição pelo poder, sendo a dominação o seu elemento funda-
mental e objectivo mais alto, e, estrategicamente, oculta este objectivo (dominação) e produz um 
discurso sedutor que leve o dominado a não se aperceber desta sua condição e até a cooperar com o 
dominador, sentindo-se parte ou beneficiário. O discurso político visa, portanto, assimilar o outro, 
fazendo-o responsável, muitas vezes, da sua própria desgraça ou do outro (adversário) quando as 
promessas falharem por não se terem aplicado as medidas correctas, a inclusão. 

Desta supra consi-
deração, pode se 
entender que os 
conflitos políticos 
são pelo poder 

dos grupos, sendo que este po-
der aconteça de forma evolutiva 
e dispersa, desde o poder étnico, 
racial, regional, sexista, familiar 
e de outras formas minoritárias 
que, não devendo e nem poden-
do ser proclamados publicamen-
te, acomodam-se na forma actu-
al de luta política, como partidos 
e dentro destes. Publicamente, 
ouve-se o politicamente correcto 
como o “em nome do povo e da 
democracia”, “a favor e pratican-

te da inclusão”, etc., etc. Assim, 
pela estratégia política (vontade 
de dominação), sente-se como 
tabu e ilegal afirmar que a polí-
tica é um espaço para a domina-
ção do outro, conquista de pode-
res, o que é uma verdade, razão 
por que nunca deixou de ser o 
motivo de conflito, sendo a paz o 
resultado de uma correcta e po-
derosa gestão de conflitos para 
satisfazer as necessidades dos 
diferentes grupos, sem que tal, e 
havendo condições objectivas, o 
conflito se torna uma realidade. 
É neste sentido que também se 
fala de uma “paz pobre” quan-
do a mesma é suportada não por 

força e não por satisfação dos 
interesses dos grupos dominados 
através da inclusão no sentido 
defendido pelo chefe de estado, 
mas também de representação 
dos mesmos grupos na governa-
ção. Diz-se que “o homem nem 
só vive do pão”, para sugerir que 
tem outras necessidades que têm 
de ser satisfeitas, sendo a repre-
sentação, ainda que simbólica 
no poder, uma outra necessidade 
que faz viver o homem. Portan-
to, a inclusão não pode ser so-
mente assumida nos termos em 
que foram ensinados pelo chefe 
de estado e se desprezarem as 
outras como esta de inclusão 

pessoal de elementos da oposi-
ção ou de quem não seja mili-
tante do partido governamental, 
para que a paz e o desenvolvi-
mento sejam mais assumidos 
como definitivos no sentido de 
serem mais prolongados e deixe 
de haver estes ciclos de violên-
cia que impedem qualquer forma 
de desenvolvimento. 

A história da cíclica violên-
cia e atraso de desenvolvimento 
do país estão relacionados com 
a falta de aplicação de inclusão 
no sentido de partilha do poder 
e recursos com elementos de 
oposição, o que merece uma sé-
ria consideração quando se tem 
interesse em terminar com este 
ciclo triste. Facilmente, torna-se 
visível que em nenhum momen-
to se vivenciou uma inclusão de 
elementos da oposição ou que 
não sejam militantes do partido 
governamental, a Frelimo. Se 
não, vejamos: após a indepen-
dência, de 1975 a 1986, governo 
foi dirigido pelo presidente Sa-
mora. Samora fundou o partido 
marxista-leninista e, aplicando 
os princípios desta doutrina no 
espírito e letra, viveu-se mono-
-partidarismo e a chamada “dita-
dura do proletariado” onde uma 

forte repressão a quem (pessoa 
e organização) afirmasse uma 
outra via política foi uma reali-
dade. Sem realização de eleições 
multipartidárias, assumiu-se que 
o partido Frelimo era o único e 
legítimo representante do povo 
e do estado moçambicanos. Foi 
durante este período que se ini-
ciou a guerra civil que veio a 
durar 16 anos e que provocou 
milhares de mortes e devastou 
totalmente o país. Nessa altura, 
falar de inclusão política era im-
pensável e perigoso. Abertamen-
te, assumia-se que as instituições 
governamentais deviam ser di-
rigidas por quem merecesse a 
confiança do partido marxista-
-leninista através de uma mili-
tância activa. Inclusão signifi-
cava ser o povo dirigido por um 
parido marxista-leninista. Pode 
se então interrogar: E se tivesse 
a liberdade política e a inclusão 
de pessoas que não fossem do 
partido governamental e nunca 
se ter reprimido a liberdade de 
expressão à oposição, ter-se-ia 
experimentado aquela dura re-
alidade? Não. Foi então a falta 
de inclusão, no sentido de parti-
lha da oposição. Para explicitar 
esta realidade, vale citar o fale-
cido Dr. Jonas Savimbi, o fun-
dador e presidente da UNITA e 
que também, como a Renamo, 
em Angola, dirigiu uma guerra 
pelas mesmas causas e objec-
tivos. Num comício popular, 
Savimbi afirmou que “Quando, 
em 1975, o governo português 
reconheceu como representan-
tes legítimos do povo angolano, 
éramos a FNLA, o MPLA e a 
UNITA. Mas o MPLA quis re-
definir ‘Quem é o representante 
legítimo do povo angolano’ e 
depois teve que juntar o único 
representante. Não pode exis-
tir, numa democracia, o único 
representante. Vejam, vejam, o 
desejo de ser o único, tivemos de 
percorrer 16 anos de guerra em 
que nos matámos, nos odiámos, 
mas afinal somos todos filhos da 
mesma terra. Não haverá mais, 
em Angola,  o único represen-
tante. Ninguém. Mesmo aquele 
que ganhar as eleições,  não é o 
único, é um dos representantes 
do povo angolano”. Fica assim 
explicado que a exclusão deve 
ser uma das causas do conflito. 
Se não for e se apontarem outras, 
pode se questionar a não experi-
mentação deste sentido de inclu-
são pela paz e desenvolvimento 
do povo pois o que se adoptou 
teve efeitos desastrosos. 

Por que não experimentar a partilha pessoal de poder e recursos? (conclusão)

Para a paz e desenvolvimento de Moçambique

aLBerto Lote tCheCo
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Por que não experimentar a partilha pessoal de poder e recursos? (conclusão)
O presidente Samora perdeu 

a vida em acidente aéreo, em 
Outubro de 1986, deixando o 
país em guerra. Substituído por 
Chissano, do mesmo partido 
Frelimo, este dirigiu a guerra, 
contra a Renamo, por mais anos 
5 anos e, sem nenhuma solução 
militar à vista e num novo con-
texto internacional caracterizado 

pelo fim da Guerra Fria que ini-
ciou um novo paradigma politi-
co mundial, a democracia multi-
partidária, iniciou conversações 
com a guerrilha da Renamo, 
o que terminou com o Acordo 
Geral de Paz em Roma e a rea-
lização das eleições multiparti-
dárias, em 1994. Aqui, também 
de pode notar a exclusão. O nor-
mal dum processo de pacificação 
entre forças que se digladiaram 
durante décadas em guerra ci-
vil é formação de um governo 
de transição que é integrada por 
elementos das duas partes e ou-
tras. Surpreendentemente, em 
Moçambique, tal não aconteceu, 
tendo-se evitado um momento 
crucial e potencial para a recon-
ciliação nacional. Quem terá 
negado tal processo de inclusão 
política? Como resultado, por-
que esta inclusão ainda nunca 
foi praticada, o ambiente políti-
co entre os partidos políticos é 
de cortar a faca, tenso, que cria 
a desconfiança e ameaça mútua, 
o que não facilita uma convi-
vência amigável e pacífica. O 
presidente Chissano foi procla-
mado vencedor nas primeiras e 
segundas eleições e, em nenhum 
momento, fez a inclusão política 
na sua governação, neste senti-
do de incluir elementos que não 
seja do seu partido. Dizia-se que 
a inclusão está na presente atra-
vés do parlamento onde os dife-

rentes actores políticos discutem 
as políticas nacionais. Durante 
a sua governação, não se mani-
festou um conflito armado mas 
era uma “paz podre” pois, não 
havendo a inclusão, era visível 
que, em qualquer momento, os 
grupos que não se sentem repre-
sentados podiam iniciar outra 
forma de reivindicação que po-

dia passar pela violência. Chis-
sano teria gerido uma pacifica-
ção armadilhada que, a qualquer 
momento, podia se transformar 
em violência porque não conse-
guiu fazer um governo inclusivo 
de transição e, quando se tornou 
presidente, não praticou a inclu-
são de elementos da oposição. 
Não se pode assim se afirmar 
assertivamente que se viveu uma 
paz real. Os guerreiros estavam 
descansando, afiando as armas. 
Assim, a paz chissanista estava 
refém e, cedo ou tarde, havia de 
se desfazer. Depois de Chissano, 
Guebuza subiu ao poder e este, 
também, não fez a inclusão e foi 
no seu período que aquela “paz 
podre” se degenerou em violên-
cia armada, o que forçou a um 
novo acordo, o segundo, entre 
os eternos beligerantes, a Rena-
mo e o governo da Frelimo. Este 
acordo permitiu a realização das 
eleições em que o Filipe Nyusi, 
do mesmo partido, foi conduzi-
do à presidência. O presidente 
Nyusi também não fez nenhuma 
inclusão dos elementos da oposi-
ção e aconteceu o lógico. Neste 
momento, Afonso Dhlakama, 
o líder da Renamo, reclamava 
aberta e publicamente a gover-
nação das 6 províncias onde 
havia ganho as eleições. Foi du-
rante o mandato deste que o con-
flito armado assumiu proporções 
mais altas. Como resultado deste 

conflito, os ataques até foram di-
rigidos contra indivíduos em es-
paços públicos, contra persona-
lidades políticas e civis. Afonso 
Dhlakama e seus companheiros 
foram alvos directos de ataques 
armados em plena via pública e 
aquele teve que se refugiar nas 
matas de Gorongosa, onde veio 
a morrer de doença, enquanto 

muitos intelectuais, políticos, 
activistas, jornalistas e outros 
críticos ao sistema foram violen-
tados e, alguns, assassinados. 

A exigência clara, directa e 
pública da governação das pro-
víncias pela oposição levou a 
que o governo cedesse através 
da adopção de um pacote eleito-
ral de descentralização, que per-
mitisse que o partido vencedor 
das eleições provinciais e distri-
tais nomeasse os seus dirigentes. 
Assim foi porque se acreditou 
que a oposição veria os seus in-
teresses satisfeitos ao governar 
e assim se garantisse a almeja-
da paz e o desenvolvimento do 
povo e do país. É assim que se 
foi às eleições na esperança de 

que, inevitavelmente, a oposição 
teria algumas províncias a go-
vernar pois ninguém podia pre-
ver uma vitória total, em todas as 
províncias, de um partido. 

Mas o impensável, o inima-
ginável, o imprevisto e o ilógico, 
aconteceu: a Frelimo foi procla-
mada vencedora em todas as 10 
províncias e a Renamo, nenhu-
ma. 10-0. Muitas pessoas, cien-
tes de que, com esta impossibi-
lidade de a oposição governar, 
e tendo em conta o histórico de 
conflito cíclico no país, de que a 
paz e o desenvolvimento podem, 
de novo, estarem comprometidos, 
começou-se pela busca de uma 
proposta para se evitar o descala-
bro da paz. A atenção recaiu so-
bre a figura do novo presidente da 
república para fazer uma inclusão 
no sentido de integrar elementos 
da oposição na sua governação 
tal como acontece em muitas 
partes do mundo para a garantia 
da paz e de desenvolvimento. O 
novo chefe de estado já nomeou 
o seu gabinete e os secretários de 
estado, uma estrutura derivada do 
conflito político-armado entre a 
Renano e o governo da Frelimo. 
Com nomeação de quase 99% do 
seu governo assim como aquele 
discurso sobre o sentido de inclu-
são, as esperanças dos “inclusi-
vistas” está se esgotando, restan-
do uma réstia de esperança para 
inclusão através da nomeação de 
vice-ministros da oposição. 

Nestas eleições, assim como 
nas restantes, a Renamo nunca 
reconheceu os resultados, acu-
sando-os de fraudulentos, assim 
como também nunca deixou de se 
fazer reivindicações que despo-
letaram em violência. Assim, as 
questões que surgem são: sem a 
inclusão da oposição na governa-
ção, está a paz e desenvolvimento 
garantidos? Há alguém que pode 

jurar pela paz e desenvolvimen-
to sem a inclusão (governação) 
da oposição? Que outras formas 
de conflito podemos assistir em 
reivindicação da partilha do po-
der (governação) e dos recursos? 
Porque o vencedor retumbante 
não fez, até esta data, a necessária 
inclusão de elementos do gover-
no, experimentando um modelo 
sempre evitado? Será que, sem 
esta inclusão, se pode confiar que 
a paz e o desenvolvimento serão 
efectivos quando não o foram 
durante todos os ciclos de go-
vernação dos seus anteriores go-
vernantes? E, finalmente, o que 
impede que se experimente esta 
forma inclusão da oposição se os 
interesses superiores são a paz e 
o desenvolvimento do povo e do 
país?

Mas o presidente, na tomada 
de posse, reafirmou que “no man-
dato que agora começa, continua-
remos a apostar na preservação 
da paz, como condição indis-
pensável do desenvolvimento, 
nem que isso nos custe a vida, 
a defender e promover a paz”. 
Será que existe alguém que não 
quer que se faça a inclusão dos 
elementos da oposição como 
uma experiência para garantir a 
paz e o desenvolvimento? Não 
será que nos vai surpreender por 
praticar esta forma de inclusão 
ao desgosto dos outros que sem-
pre aparecem com um discurso 
de retumbâncias, de unicidade, 
de eternidades na governação, 
de filhos eleitos, etc.? Quem 
pode por em risco a vida do pre-
sidente na busca pela paz se até 
galgou as montanhas controla-
das Renamo e foi se encontrar 
com Dhlakama? Quem não quer 
a inclusão e, consequentemente, 
não se importa pelo conflito e 
desenvolvimento do país.
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O julgamento do 
caso de tentativa 
de feminicídio 
em que Miche-
li Schlosser, de 

25 anos, foi atingida por cinco 
tiros disparados pelo namora-
do, Lisandro Posselt, decorria 
quando se deu o insólito. A ví-
tima disse que perdoava ao réu 
e pediu licença ao tribunal para 
o beijar. Mesmo sem autoriza-
ção aconteceu o beijo, na terça-
-feira 28, uma hora antes de os 
membros do júri condenarem 
o réu a sete anos de prisão.

A jovem Micheli, vítima de 
múltiplos disparos pelo ex-na-
morado, defendeu o seu agres-
sor durante a audiência, insis-
tindo que era sua a culpa de ter 
sido alvejada e que o Lisandro 
já tinha “pago pelo erro”, se-
gundo noticiou o jornal Folha 
do Mate, depois reproduzi-
do pelo Globo e outros média 
nacionais e internacionais.

Diante dos jurados Micheli 
disse em defesa de Lisandro: 
“Ele nunca tinha me agre-
dido, sempre foi muito bom 
para mim e já pagou pelo erro 
dele”. Ela decerto referia-se 
aos cinco meses em que ele 
esteve detido na penitenciária 
de Venâncio Aires, o mesmo 
município a 130 km de Porto 
Alegre, a capital do Estado.

“Eu falei muita coisa sem 
pensar, naquele dia. Eu dis-
se que denunciaria ele por 
agressão e outras coisas. Mas 
ele nunca me agrediu an-
tes. Eu não fico com ho-

mem que agride”, disse Mi-
cheli, surpreendentemente.

O réu que estava preso des-
de Agosto, data da agressão, 
vai cumprir em regime se-
miaberto os sete anos – cinco 
pela tentativa de feminicídio e 
dois por porte ilegal de arma.

Mas dada a sobrelotação 
das penitenciárias no Bra-
sil, o condenado não terá 
de voltar à prisão e cum-
prirá a condenação de for-
ma mais benigna: usará a 
tornozeleira electrónica.

O advogado Antônio El-
pídio Fagundes disse que a 
defesa está satisfeita com a 
decisão. Ele ressaltou que os 
jurados acolheram o privilé-
gio da violenta emoção, dispo-
sitivo que reduziu a pena. “O 
resultado foi muito bom, só 
recorreremos caso o Ministé-
rio Público também recorra.”

“Nunca vi algo assim antes”

O procurador do Ministério 
Público comentou, após o júri, 
que em alguns casos de violên-
cia doméstica é normal a vítima 
se colocar a favor do agressor. 
Porém, nunca tinha visto tal si-
tuação em um caso de tentativa 
de feminicídio. “Se fosse um 
caso de agressões mais leves, 
se ele (o réu) não tivesse atirado 
cinco vezes, muito menos acer-
tado, eu até tentaria interpretar 
de uma outra forma”, disse.

Segundo ele, o que chama 
atenção é a gravidade do caso. 
“O facto de ela chegar não só 
em plenária, mas também na 

audiência de instrução que 
ocorreu antes, a dizer que quer 
se casar com ele, que quer vi-
ver o resto de sua vida com um 
homem que tentou matá-la, 
surpreendeu a todos. Quan-
do o juiz anunciou a senten-
ça em regime semiaberto, ela 
aplaudiu. Nunca vi isto antes”.

O magistrado argumentou 
ainda que houve circunstâncias 
do relacionamento que levaram 
até ao crime. “Era um quadro 
de ciúme doentio, de ambas as 
partes e de violência. Ela teve 
uma sorte incrível. Apesar de 
ter sido atingida com cinco ti-
ros, todos efectuados pelas cos-
tas, e de as balas ainda estarem 
alojadas no seu corpo, hoje está 
ilesa, sem sequer uma sequela”.

Os tiros acertaram a cabeça, o 
braço esquerdo e as costas. An-
teriormente ao facto, não havia 
nenhuma denúncia de violên-
cia contra o acusado na polícia 
embora tivesse havido ameaças 
dele de que a mataria e depois 
se suicidaria. Armas não fal-
tavam na casa, como a polícia 
constatou logo após o crime: 
duas armas legalizadas para uso 
em campo de tiro e o revólver 
calibre 22 utilizado no crime, 
que estava em situação ilegal.

“O réu já pediu para que a 
polícia devolva estas armas. 
Mas eu vou pedir que, en-
quanto ele estiver cumprindo 
a pena, as armas continuem 
recolhidas”, avançou o magis-
trado do Ministério Público.

Micheli explica-se

Em entrevistas, a jovem 
venancio-airense comen-
ta o acontecido e continua 
a desculpar o seu agressor.

“Brigámos por causa de con-
versas que eu peguei no telefo-
ne celular dele. Daí discutimos, 
eu provoquei muito ele naquele 
dia e por isso ele disparou. Eu 
ameacei que iria denunciá-
-lo à polícia por estupro”.

Sobre os cinco tiros da 
arma de fogo, diz: “Os ti-
ros ainda estão alojados no 
meu corpo. Mas por sor-
te estou bem. No momento 
estou afastada do trabalho 
para minha recuperação.

Micheli admite que só vê 
o futuro com Lisandro: “Nós 
vamos conversar e se der 
tudo certo a gente vai voltar 
e tudo vai ser como antes. 
Eu amo ele e já o perdoei”

INsÓlIto INsÓlIto INsÓlIto INsÓlItoINsÓlIto INsÓlIto INsÓlIto

Prometia cura via unção em petróleo

21 Pessoas morrem em estádio 
durante missa pentecostal 

O serviço da Igreja Pentecos-
tal de Moshi, na Tanzânia, 
conduzido no sábado, 1, pelo 
pastor Boniface Mwamposa 
terminou em tragédia — com 
vinte e uma pessoas mortas e 
outras feridas — quando o au-
tointitulado “Apóstolo” dirigiu 
centenas de pessoas para o pa-
vimento onde iriam banhar-se 
em petróleo para se liberta-
rem da sua doença incurável.
Centenas de pessoas a correrem 
para se banharem no “miracu-
loso óleo” atropelaram-se umas 
às outras. Além das vinte e uma 
mortes, há um número seme-
lhante de pessoas que foram 
hospitalizadas com ferimentos.
O presidente da República, 
John Magufuli, pronunciou-
-se no domingo. Ao dirigir 
as condolências aos familia-
res das vítimas, lembrou que 

a segurança de eventos com 
grande afluência de públi-
co deve ser uma prioridade.
Mas o apelo presidencial, a par-
tir de Dar Es Salam (que ainda 
mantém a sede presidencial, 
mesmo após a mudança em 
1974 da capital para Dodoma) 
a quinhentos quilómetros do lo-
cal da tragédia, deixou no silên-
cio o que é a principal causa por 
trás de tragédias semelhantes.
O desespero dos que so-
frem e seus familiares que 
entregam tudo à fé religiosa 
são aproveitados por supos-
tos “Apóstolos” que prome-
tem a cura, a felicidade …
O epílogo é sempre o pior: o do-
ente, os seus familiares crédulos 
deparam-se ou com a continua-
ção do seu sofrimento — agora 
somado a uma maior pobre-
za — ou com a própria morte.

“Sei que ele me ama”

Brasileira beija em tribunal 
namorado que a tentou matar 

Médicos retiram vibrador a funcionar 
de bexiga de mulher nos EUA

Uma mulher foi submetida 
a uma cirurgia para remover 
um vibrador, a funcionar, do 
interior da bexiga. Aconte-
ceu no Arizona, nos EUA.
Uma mulher norte-americana 
está a recuperar de uma cirurgia 
que deixou os médicos de boca 
aberta, na sequência de um aci-
dente com um mini-vibrador, 
que se introduziu pelo corpo 
e ficou na bexiga, a funcionar.
“Cada vez que disparava era 
como se todo o meu abdó-
men vibrasse”, explicou a 
mulher, em declarações à Ari-
zona Family TV, nos EUA.
A mulher usava um novo vi-
brador da Crave, o “Vesper 
Vibrate Necklace”, que serve 
para usar ao pescoço, como um 
pendente, de 9,14 centímetros 
de comprimento e 1,27 cen-
tímetros de diâmetro, e tam-
bém como brinquedo sexual.
Após um jantar com o namo-
rado, no qual usou a jóia ao 
pescoço, o casal envolveu-
-se num jogo sexual com o 
objecto. “Desapareceu de 

repente, senti apenas uma 
dor forte”, disse a mulher.
Perguntou ao namorado o que 
tinha acontecido e depressa 
perceberam que o vibrador 
tinha desaparecido. “A mi-
nha primeira reacção foi de 
pânico. Tinha perdido algo 
dentro de mim que continua-
va a funcionar”, acrescentou.
Foi de urgência para um hos-
pital local. “Nas urgências não 
conseguiram encontrar o ob-
jecto na vagina”, disse o médi-
co Greg Marchand, ao mesmo 
canal de televisão. Optaram 
por fazer um raio-X à zona pél-
vica e desvendaram o mistério. 
“Fiquei mesmo surpreendido 
por ver que o objecto estava 
na bexiga. Nunca na vida tinha 
visto nada assim”, acrescentou.
Segundo o médico, o brin-
quedo entrou pela uretra e 
alojou-se na bexiga. A mu-
lher recupera bem da cirurgia 
e pondera processar o fabri-
cante, uma vez que não há 
qualquer aviso de que algo 
do género possa acontecer.
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Bebé infectado pela mãe nasce 
com coronavírus na China

Uma mulher grávida infec-
tada com o novo coronavírus 

transmitiu a doença ao filho 
recém-nascido, na cidade chi-

nesa de Wuhan, foco do surto.
Os médicos confirmaram a 

transmissão 30 horas depois 
de uma paciente de coronaví-
rus ter dado à luz o filho, no 
passado domingo, confirmou, 
esta quarta-feira, a equipa do 
Hospital Infantil de Wuhan, 
advertindo para a possibilidade 
de mulheres grávidas conta-
giadas com o novo coronaví-
rus podem transmiti-lo ao feto.

O Ministério da Saúde da 
China elevou, até a tarde de 
ontem, para 490 o número de 
vítimas mortais provocado 
pelo novo surto e confirmou 
que já foram infectadas mais 
de 24 mil pessoas. Ainda que 
a China e os respectivos ter-
ritórios autónomos sejam o 
epicentro do novo coronaví-
rus, este já foi registado em 
vários países do sudeste asiá-
tico, na Europa e na América.

OMS avisa que actuais vacinas contra 
pneumonia não protegem de coronavírus

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) avisou esta 
sexta-feira que as vacinas 
contra a pneumonia actual-
mente existentes não prote-
gem contra o novo corona-
vírus detectado na China.

 “O vírus é tão novo e 
diferente que precisa da 
sua própria vacina”, refe-
re a OMS numa publicação 
informativa feita nas redes 
sociais, na qual acrescenta 
que a comunidade cientí-
fica já está a tentar encon-
trar uma vacina específica.

Assim, a OMS esclare-
ce que as vacinas contra a 
pneumonia existentes no 
mercado ou nos programas 
nacionais de vacinação não 
protegem contra o novo 
coronavírus, o qual pro-
voca pneumonias virais.

“Os investigadores estão 
a tentar desenvolver uma va-
cina contra o 2019-nCov [o 
novo coronavírus] e a OMS 
está a ajudar nesses esforços”, 
refere uma publicação da 
OMS divulgada hoje à tarde.

A organização das Nações 

Unidas acrescenta que, ape-
sar de estas vacinas não pro-
tegerem contra o novo vírus, 
a “vacinação contra doenças 
respiratórias é altamente re-
comendada” para protecção 
da saúde, mas não para o caso 
concreto do coronavírus de-
tectado na China e que já in-
fectou quase 10 mil pessoas.

Na quinta-feira, após reu-
nir o seu comité de emergên-
cia, a OMS decidiu declarar 
o surto do novo coronavírus 
como uma emergência de 
saúde pública a nível global.

Neurociências

Se fumar e beber álcool todos os 
dias, o cérebro pode ficar mais velho

Perceber como o consumo de 
álcool e o tabagismo se relacio-
nam com a idade do cérebro. 
Esta era a missão de cinco cien-
tistas dos Estados Unidos. Para 
a cumprir, analisaram resso-
nâncias magnéticas de mais de 
17 mil pessoas com a ajuda de 
métodos de machine learning. 
Resultado: fumar e beber álcool 
diariamente poderá estar asso-
ciado a “aumentos modestos” 
na idade relativa do cérebro 
das pessoas com esses hábitos.

As consequências do taba-
gismo e do álcool no cérebro 
já não são uma novidade. Por 
exemplo, já se verificou que 
os fumadores têm “a massa 
cinzenta significativamente 
mais pequena e a massa bran-
ca com uma densidade menor 
nas regiões frontais, no lóbulo 
occipital e no lóbulo tempo-
ral” do que os não fumadores, 
destacam os autores num artigo 
científico publicado na revista 
Scientific Reports. Também já 
se observou que doentes com 
um distúrbio associado ao con-
sumo de álcool mostraram ter 
menores volumes nas regiões 
da massa branca e na mas-
sa cinzenta do córtex órbito-
-frontal e no pré-frontal medial. 

Desta vez, uma equipa lide-
rada por Arthur Toga (da Es-
cola de Medicina Keck da Uni-
versidade do Sul da Califórnia, 
nos Estados Unidos) quis en-
tender como é que o consumo 
de álcool e de tabaco podem 
estar associados à idade relati-
va do cérebro – isto é, a idade 
do cérebro de uma pessoa com 
base na análise a imagens de 
ressonância magnética e em 
comparação com a idade mé-
dia dos cérebros dos seus pares.

Ao todo, para este estu-
do analisaram-se imagens de 
ressonâncias magnéticas aos 
cérebros de 17.308 indivídu-
os entre os 45 e os 81 anos. 
Estes dados pertencem ao 
UK Biobank, organismo in-
glês de investigação médica.

Quanto ao consumo de ta-
baco, conseguiu-se reunir in-
formações sobre os hábitos de 
11.651 indivíduos. Desses, os 

que fumavam quase todos os 
dias ou todos os dias tinham 
uma idade relativa do cérebro 
maior do que os que fumavam 
com menos frequência ou que 
não fumavam de todo. Se se fu-
masse, em média, um maço de 
cigarros por dia durante todo o 
ano, isso aumentaria em 0,03 
anos a idade relativa do cérebro.

Relativamente ao consumo 
de álcool, recolheu-se informa-
ção sobre 11.600 indivíduos. 
Verificou-se que as pessoas 
que consumiam bebidas alco-
ólicas quase todos os dias ti-
nham uma idade cerebral mais 
avançada do que as que bebiam 
com menos frequência ou que 
não bebiam. Cada grama de ál-
cool que se ingere por dia ocor-
re um aumento de 0,02 anos 
na idade relativa no cérebro.

Algumas limitações
Num resumo sobre o traba-

lho, os cientistas notam que 
os efeitos nocivos para o cé-
rebro podem acontecer, sobre-
tudo, em quem fuma e bebe 
álcool com grande frequên-
cia e que isso tem “aumentos 
modestos na idade cerebral”.

No artigo científico, a equi-
pa destaca que este trabalho 
tem algumas limitações, como 
facto de não terem sido consi-
derados outros factores, como 
os ambientais. Estudar esses 
factores e aumentar a amostra 
são metas para estudos futuros: 
“Com o crescente número de 
indivíduos no UK Biobank e 
das suas imagens de ressonân-
cia magnética a ficarem dispo-
níveis, um futuro estudo poderá 
revelar mais sobre os factores 
associados à idade do cérebro.”

Em trabalhos vindouros, a 
equipa quer ainda entender me-
lhor como é que o tabaco e o 
álcool influenciam a genética. 
Sobre as mutações provoca-
das pelo tabaco, num artigo 
científico publicado na revista 
Science em 2016 concluía-se 
que se se fumasse um maço 
de cigarros por dia, ao fim de 
um ano isso provocará nas cé-
lulas dos pulmões, em média, 
150 mutações genéticas, o que 
aumenta o risco de cancro.



Horácio Gonçalves

Vitória na Supertaça é 
incentivo para 2020 de sucesso

O treinador do Costa 
do Sol, o português Horá-
cio Gonçalves, disse à Lusa 
que a conquista da Super-
taça moçambicana de fu-
tebol é um estímulo para 
que os ‘canarinhos’ re-
pitam o sucesso de 2019.

O Costa do Sol, 
campeão na-
cional em tí-
tulo, venceu, 
no domingo, a 

Supertaça, ao derrotar o Son-
go, por 6-5, na marcação de 
grandes penalidades, após 
empate 1-1 nos primeiros 90 
minutos e no prolongamento.

“Qualquer vitória numa 
prova destas é sempre positi-
va e, sendo a começar a épo-
ca, ainda é um incentivo para 
que os jogadores consigam 
realizar uma grande época”, 
afirmou Horácio Gonçalves.

Gonçalves avançou que o 

troféu conquistado no domingo 
eleva as expectativas do Costa 
do Sol em relação à revalidação 

do título de campeão nacional e à 
vitória da Taça de Moçambique.

Sobre as ambições da equipa 

canarinha na Liga dos Campe-
ões Africanos, Horácio Gonçal-
ves optou por um discurso mais 

modesto, reconhecendo que se 
trata de uma prova mais exigen-
te e com adversários mais fortes.

“Todo o grupo de trabalho 
está preparado para aquilo que 
aí vem, começámos a época a 
ganhar, o que é sempre bom, 
mas as competições da CAF 
[Confederação Africana de 
Futebol] servirão, essencial-
mente, para ganhar experiên-
cia neste tipo de competição, 
sem qualquer objectivo [em 
termos de títulos]”, sublinhou.

Com a vitória de domin-
go, Horácio Gonçalves con-
quistou a terceira supertaça 
ao serviço do Costa do Sol, 
sendo o 11.º troféu dessa com-
petição na história do clube.

Os ‘canarinhos’ são ainda o 
clube que mais campeonatos de 
futebol venceu em Moçambi-
que, tendo triunfado em 10 oca-
siões, uma das quais em 2019, 
com Horácio Gonçalves. (Lusa)

José Peseiro oficializado como 
novo seleccionador da Venezuela

O português José Peseiro é 
o novo treinador da selecção 
venezuelana, anunciou a Fede-
ração Venezuelana de Futebol 
(FVF), numa mensagem di-
vulgada na rede social Twitter.

“José Peseiro, novo selec-
cionador nacional da ‘vinotin-
to’, substituiu a partir de 04 de 
Fevereiro de 2020, Rafael Du-
damel na rota do Mundial 2022. 
Amanhã [quarta-feira] será 
apresentado em conferência de 
imprensa”, lê-se na publicação.

Esta será a segunda ex-
periência de Peseiro, de 59 
anos, como seleccionador, de-
pois de ter comandado a Ará-
bia Saudita, de 2009 a 2011.

O ribatejano estava sem trei-
nar desde a temporada passada, 
quando deixou o comando do 
Sporting, ainda em 2018, de-
pois de passagens por União de 
Santarém, União de Montemor, 
Oriental, Nacional, Al Hilal 
(Arábia Saudita), Panathinai-
kos (Grécia), Rapid Bucareste 
(Roménia), Sporting de Braga, 

FC Porto, Vitória de Guima-
rães, Al Wahda e Al Sharjah 
(Emirados Árabes Unidos).

Peseiro vai ser o segundo 
português a co- m a n -
dar actu-
almente 
s e l e c -
ções na 
América 
do Sul, 
juntando-
-se a Car-
los Quei-
roz, de 
quem foi 
adjunto no 
Real Ma-
drid, que 
c o m a n d a 
a Colôm-
bia e que 
vai encontrar na 
primeira jornada da 
qualificação para o Mun-
dial2022, em 26 de Março.

Ambos vão ainda defron-
tar-se no grupo da zona norte 
da Copa América de 2020, que 

integra ainda 
Brasil, Equador, Peru e Qatar.

Além de Peseiro e Quei-
roz, e de Fernando Santos na 
equipa das ‘quinas’, também 
Paulo Bento, Hélio Sousa, 
Pedro Gonçalves, Luís Gon-
çalves e António Conceição 
orientam actualmente se-
lecções, respectivamente 
Coreia do Sul, Bahrain, 
Angola, Moçambi-
que e Camarões.
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Quanto mais velho melhor é CR7

O astro português 
Cristiano Ro-
naldo celebrou, 
ontem, dia 5 
de Fevereiro, o 

seu 35° aniversário, numa das 
melhores fases da sua carreira.

Foi num dia como o de 
hoje, há 35 anos, que nasceu, 
na Ilha da Madeira, em Por-
tugal, este que é hoje um dos 
maiores futebolistas da história 
da modalidade mundialmente.

Ronaldo começou a prati-
car futebol ainda criança, numa 
equipa da sua terra Natal, pou-
cos anos depois, num teste pro-
movido pelo Sporting de Portu-
gal, o jogado foi seleccionado e 
concluiu a sua formação como 
jogador, numa das melhores 
academias de futebol do mun-
do, a Academia de Alcochete.

Aos 18 anos de idade, Cris-
tiano, muda-se para o Manches-
ter United, depois da sua estreia 
pelo Sporting e a sua história de 
sucesso começou a ser escrita, 
até mudar-se para o Real Ma-
drid, onde afirmou-se como um 
dos maiores de sempre e depois 
de quase uma década, deixou 

o clube e juntou-se à Juventus.
Mesmo com a idade consi-

derada avançada para a prática 
efectiva do futebol, CR7 desta-
que pela excelente forma física 
e desportiva, pouco comuns em 
jogadores desta faixa etária, 
prova disto são os números do 
jogador ao serviço da Juventus.

Nesta época, o craque leva 
só no Campeonato italiano, 
Serie A, 19 golos e uma série 
de nove jogos consecutivos 
sempre a marcar e outros.

Com fãs espalhados por 
todo o mundo, Cristiano Ro-
naldo, é hoje em dia um dos 
homens mais admirados do 
mundo e um dos maiores in-
fluenciadores digitais do pla-
neta com milhares de segui-
dores nas suas redes sociais.

Um jogador com espíri-
to ganhador bem assente, o 
cinco vezes melhor do mun-
do, é o primeiro jogador da 
história a vencer campeona-
tos em Espanha, Inglaterra 
e Itália, um dos jogadores 
com mais golos marcados 
em todos os tempos, 722 
e detém vários recordes.

Dumas assume 
presidência da Nova Luz

Segundo a família do pre-
sidente falecido, foi escolhi-
do por consenso, Domingos 
Mahecuane, vice- presidente, 
como o sucessor do falecido na 
presidência do clube. Dumas, 
como é carinhosamente tratado 
foi, juntamente com o faleci-
do, fundador da Nova Luz e 
conduziram juntos os destinos 
do clube durante dez anos da 
existência daquela colectivi-
dade que ganhou oito títulos 
consecutivos no futebol de 

seniores no bairro de Hulene.
Tudo está preparado no 

que se refere à logística para 
a época desportiva 2020, para 
ambos os escalões, seniores e 
veteranos. Soubemos igual-
mente, que este ano a equipa 
feminina não vai continuar 
nem participar em nenhu-
ma competição desportiva, 
por motivos de organização 
interna. Assim, o clube fica 
somente com a equipa dos 
seniores e dos veteranos.

Bairro de Hulene

Tudo apostos para 
arranque da edição 2020

É já este domingo, dia 
nove, que vai rolar a bola no 
Estádio de Hulene, em Ma-
puto, com grande derby da 
super-taça entre os Ressus-
citados, campeão em título e 
Nova Luz, vencedor da Taça 
-Hula. São dois colossos do 

futebol de veteranos naquele 
bairro que vão protagonizar 
o melhor espectáculo, sen-
do que os Ressuscitados vão 
tentar vencer já que a Nova 
Luz foi o vencedor na época 
passada e vai querer repetir 
a proeza em memória do seu 

presidente, Santinho, faleci-
do a 15 de Janeiro passado.

Segundo soubemos, as 
duas equipas estão reforça-
das para esta época de 2020. 
De outro lado, os seniores 
irão iniciar com o torneio de 
abertura no sábado dia oito. 
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Mandado de prisão para 
Zuma após falta em tribunal

São Tomé e Príncipe deve reestruturar 
energia para fomentar crescimento Angola cresce apenas 1,9% 

em média até final da década

Um juiz da África 
do Sul emitiu 
um mandado 
de prisão para 
o ex-Presiden-

te Jacob Zuma após este não 
ter comparecido em tribu-
nal num caso de corrupção, 
mas a medida só será apli-
cada a partir de 06 de Maio.

Os advogados do antigo che-
fe de Estado alegaram razões 
médicas, tendo alguns relató-
rios referido que se encontrava 
em Cuba a receber tratamen-
tos. Nenhum detalhe foi dado 
sobre o seu estado de saúde.

Os advogados do antigo che-
fe de estado invocaram razões 
médicas na terça-feira para jus-
tificar a ausência do seu clien-
te perante o Tribunal Superior 
de Pietermaritzburg (leste).

A juíza DhayaPillay disse 
que havia uma falta de “pro-

vas fiáveis”. “Um mandado 
de prisão para o acusado é 
emitido, mas suspenso até 06 
de Maio de 2020″, afirmou.

No final do ano passado, um 
tribunal indeferiu uma tenta-
tiva de Zuma recorrer de uma 
decisão que abriu o caminho 
para que ele fosse processado.

O ex-chefe de Estado é acu-
sado de receber subornos do 
fabricante de armas francês 
Thales através do seu antigo 
conselheiro financeiro Schabir-
Shaik, que foi condenado por 
fraude e corrupção em 2005.

Zuma nega as acusações de 
corrupção, lavagens de dinhei-
ro e extorsão relacionadas com 
o controverso negócio de ar-
mas na África do Sul em 1999.

Jacob Zuma demitiu-
-se em 2018, por pres-
são do Congresso Nacio-
nal Africano, no poder.

O Banco Africano 
de Desenvolvi-
mento (BAD) 
considerou que 
o arquipélago 

de São Tomé e Príncipe deve 
reestruturar o sector energéti-
co para potenciar o turismo e 
manter o crescimento econó-
mico em cerca de 5% do PIB.

“O sector da energia preci-
sa de ser reestruturado, já que 
hoje em dia depende largamen-
te da geração térmica, o que 
reduz a segurança energética 
e aumenta os custos de pro-
dução da electricidade, que só 
chega a 70% da população”, 
lê-se no relatório sobre as Pers-
pectivas Económicas Africa-
nas, divulgado em Abidjan.

O relatório deste ano, com 
o subtítulo ‘Desenvolvendo 
a Força de Trabalho Africa-
na para o Futuro’, nota que a 
eléctrica nacional aumentou 
as dívidas a fornecedores para 
77 milhões de dólares, cer-
ca de 18% do PIB e defende 
que “o país precisa de aumen-
tar as energias renováveis”, 
como a energia eólica e solar.

Antecipando um crescimento 
económico de 4,5% este ano e 
5,1% em 2021, o BAD salienta 
que “para desbloquear o poten-
cial económico total do turis-

mo, agricultura e serviços, São 
Tomé e Príncipe precisa de me-
lhorar o ambiente empresarial”.

As vantagens naturais, nome-
adamente as praias e as flores-
tas, bem como as cascatas e a 
orla costeira de grande beleza, 
“estão a atrair mais turistas”, 
com o sector a contribuir com 
33% para o PIB, o que pode-
rá aumentar no seguimento 
da aprovação de medidas para 
aumentar o peso deste sector.

A geografia, apesar da bele-
za, é também um obstáculo ao 
investimento estrangeiro, no-

tam os economistas do BAD: 
“Um mercado interno pequeno 
e uma localização remota são 
grandes obstáculos à atracção 
de investimento estrangeiro, e 
são necessárias reformas regu-
lamentares e legais para remo-
ver as barreiras do mercado”.

Sobre a indexação da moe-
da nacional, a dobra, ao euro, 
o BAD alerta que isso pode 
“levar a uma moeda local so-
brevalorizada, prejudicando as 
exportações e tornando as im-
portações mais atractivas, o que 
prejudica a concorrência local”.

FitchSolutions indica

A consultora FitchSolutions 
considerou que a economia 
de Angola vai crescer abai-
xo de 4% até final da década 
devido aos limitados investi-
mentos no petróleo e aos obs-
táculos estruturais a uma rápi-
da diversificação económica.

“A economia de Angola vai-
-se debater para registar níveis 
de crescimento semelhantes aos 
do período anterior ao colapso 
do preço das matérias-primas, 
entre 2014 e 2016; o investi-
mento limitado no dominan-
te sector dos hidrocarbonetos 
vai pesar no crescimento, com 
os obstáculos estruturais a di-
ficultarem a implantação de 
uma diversificação económica 
mais rápida”, lê-se no relatório.

Na análise a dez anos à eco-
nomia de Angola, enviada aos 
investidores e a que a Lusa 
teve acesso, os analistas desta 
consultora detida pelos mes-
mos donos da agência de no-
tação financeira Fitch Ratings 
escrevem que “a recuperação 
económica vai continuar re-
lativamente lenta na próxi-
ma década devido à estagna-
ção do sector do petróleo”.

Depois de três anos de re-
cessão, a FitchSolutions prevê 
“um crescimento real de ape-
nas 1,9% por ano entre 2019 
e 2028, bem abaixo da média 
de 6,4% regista entre 2006 e 

2015″ e alerta ainda que 2020 
será marcado por uma nova 
recessão, cuja previsão é de 
0,3%, antes de regressar ao 
crescimento no próximo ano, 
com uma expansão de 1,8%, 
“mas com riscos a tenderem 
para um valor mais negativo”.

Os riscos, explicam os ana-
listas, “são principalmente 
negativos, já que a posição 
externa da economia ficou 
vulnerável a futuros choques 
durante a queda dos preços do 
petróleo, entre 2014 e 2016″.

O sector do petróleo, de res-
to, é uma constante ao longo 
do relatório, que dá conta de 
uma perspectiva negativa re-
lativamente a este sector res-
ponsável por mais de 90% das 
exportações do país e por cer-
ca de 70% das receitas fiscais.

“Com uma diversificação eco-
nómica lenta, o crescimento está 
dependente do sector do petróleo, 
mas a queda dos preços forçou as 
operadoras a nível mundial a cor-
tarem na despesa, particularmente 
em Angola, onde o sentimento 
piorou devido a disputas com a So-
nangol”, escreve a FitchSolutions-

A consultora aponta que “sem 
um investimento significativo, 
os poços em declínio em An-
gola vão fazer a produção cair 
gradualmente nos próximos 
anos para uma média de 4,3% 
por ano entre 2020 e 2029″.
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Tribunal Constitucional do Malawi 
anula eleições presidenciais de 2019

Tribunal Consti-
tucional do Ma-
lawi anulou, esta 
s e g u n d a - f e i r a 
(03.02), os re-

sultados das presidenciais de 
2019 e pediu uma nova vota-
ção. A decisão ainda não é fi-
nal, já que é possível recorrer 
ao Supremo Tribunal do país.

O Tribunal Constitucional 
do Malawi anulou a votação 
do ano passado após detectar 
irregularidades “generaliza-
das, sistemáticas e graves”, 
incluindo o uso de tinta cor-
retora para a alteração dos re-
sultados. Na mesma sentença, 
o tribunal também ordenou a 
realização de novas eleições.

No ano passado, vários pro-
testos violentos foram regista-
dos no país contra os resultados 
anunciados pelas autoridades 
eleitorais. Dois candidatos da 
oposição contestaram os resul-
tados que deram uma estreita 
vitória ao Presidente Peter 
Mutharika e defenderam que 
estas irregularidades afectaram 
mais de 1,4 milhões dos 5,1 
milhões de votos expressos.

O advogado de Lazarus 

Chakwera, líder do Partido do 
Congresso do Malawi (MCP), 
principal partido da oposição, 
considerou esta segunda-feira 
que a decisão do Tribunal 
Constitucional põe em causa o 
trabalho da comissão eleitoral.

“O julgamento basicamente 
diz que a comissão falhou e 
como resultado deste fracasso, 
aqui estamos. Passamos por 
muitos julgamentos e tribula-
ções e provavelmente vamos 
passar por mais. Mas esta de-

cisão deve servir de lição para 
aqueles que têm o privilégio 
de servir o país”, declarou.

Por seu turno, o candidato 
Saulos Chilima, do Movimen-
to Unido de Transformação 
(UTM), também comemorou 
a anulação das presidenciais 
e a convocação de uma nova 
votação no país: “Estamos 
felizes por isso. É o que pro-
curávamos: justiça. E faremos 
o possível para seguir as reco-
mendações que o tribunal fez.”

Meses de contestação e 
mortes

A eleição de Peter Mutha-
rika, em 21 de Maio de 2019, 
deu início a meses de contes-
tação, que chegou a causar 
vítimas mortais. “O que estão 
a tentar fazer é desestabilizar 
este país e assumir esse Gover-
no. Garanto que só vão assumir 
esse Governo sobre o meu ca-
dáver”, disse o Presidente Pe-
ter Mutharika num discurso no 
dia da independência do Mala-

wi, em Julho do ano passado.
A comissão eleitoral do Ma-

lawi admitiu a existência de 
irregularidades nas eleições do 
ano passado, mas considerou 
sempre que eram insuficientes 
para alterarem os resultados da 
eleição. Segundo os dados da 
comissão eleitoral, Peter Mu-
tharika conquistou 38,57% dos 
votos, ficando à frente de Laza-
rus Chakwera, com 35,41%, e 
Saulos Chilima, com 20,24%.

O veredicto do Tribunal 
Constitucional pode ser ape-
lado por Peter Mutharika, 
que permanecerá no cargo de 
Presidente até à realização de 
uma nova votação. O novo 
processo eleitoral deverá de-
correr num prazo de 150 dias.

É a primeira vez que uma 
eleição presidencial é con-
testada por razões legais no 
Malawi desde a indepen-
dência do Reino Unido, em 
1964. Numa declaração con-
junta, diplomatas britânicos, 
americanos e vários euro-
peus referiram o veredicto 
do Tribunal Constitucional 
como um “momento cru-
cial” na História do Malawi.

Sudeste asiático prepara-se para impacto económico do surto

Os países do sudeste asiático 
como a Tailândia, Singapura e 
Vietname estão a preparar-se 
para aliviar o impacto econó-
mico do surto do novo corona-
vírus de Wuhan em sectores 
como o turismo e exportações.
 

A Tailândia, o 
principal des-
tino turístico 
chinês no es-
trangeiro, está já 

a sentir a ausência de turistas 
do gigante asiático, devido 
ao surto do novo coronavírus 

que fez já 259 mortos no país.
O Governo tailandês aprovou na 
sexta-feira um pacote de medi-
das, que inclui a descida tempo-
rária de impostos e a facilitação 
de crédito a baixos juros para 
ajudar o sector turístico, enquan-
to se resiste para já à medida 
de limitar a entrada de turistas 
oriundos da China à semelhan-
ça do que fizeram outros países.
O governador da autoridade 
do Turismo da Tailândia, Yu-
thasakSupasorn, afirmou que o 
surto do novo coronavírus terá 
um impacto negativo no turismo 

chinês de até 80% entre Janeiro 
e Abril, o que reduzirá as che-
gadas 2,32 milhões de turistas, 
segundo o diário Bangkok Post.
De acordo com dados da Uni-
versidade da Câmara de Comér-
cio da Tailândia, o país perderá 
entre 2.500 milhões e 3.200 
milhões de dólares (entre 2.200 
e 2.900 milhões de euros) devi-
do à queda do turismo chinês.
A professora de Economia da 
Universidade de Mahidol, na 
Tailândia, Isabel Pereira Ro-
drigues, disse à agência Efe 
que os efeitos do coronavírus 
no turismo e na economia tai-
landesa se agudizará prova-
velmente nos próximos meses.
“Nos próximos meses, a 
queda do número de turis-
tas pode ser mais relevan-
te”, afirmou a especialista.
A docente recordou que a cri-
se de 2003 e 2004 do Síndro-
me Respiratório Agudo Grave 
(SARS), que causou cerca de 
800 mortos, principalmente 
na China, provocou uma des-
cida de turistas na Tailândia 
durante cinco meses seguidos.
O turismo representa entre 12 
e 20% da economia da Tai-

lândia, país que recebeu em 
2019 10,99 milhões de tu-
ristas chineses de um total 
de 39,79 milhões de turistas.
Até ao momento, a Tailândia 
detectou 19 infecções de co-
ronavírus, enquanto o núme-
ro ascende a 13 em Singapu-
ra, oito na Malásia, cinco no 
Vietname e um no Camboja.
Também as autoridades de Sin-
gapura reconheceram que o sur-
to de coronavírus prejudicará 
o turismo e a economia, mas o 
país já fechou as suas fronteiras 
aos viajantes chineses ou que 
tenham estado na China nos 
últimos 14 dias, com excepção 
para habitantes com residência 
permanente ou nacionalidade.
O Vietname, que também apli-
cou medidas drásticas como 
o cancelamento de vistos a 
viajantes chineses ou com ori-
gem de voos da China avisou 
que a crise do coronavirus 
afectará as suas exportações, 
sobretudo agroalimentares.
A China elevou para 259 mor-
tos e quase 12 mil infectados o 
balanço do surto de pneumonia 
provocado por um novo corona-
vírus (2019-nCoV) detectado no 

final do ano em Wuhan, capital 
da província de Hubei (centro).
Todas as novas 46 mortes ocor-
reram em Hubei, a província cen-
tral da China que é o foco do sur-
to que começou em Dezembro.
Além do território continental 
da China e das regiões chine-
sas de Macau e Hong Kong, há 
mais de 50 casos de infecção 
confirmados em 24 outros paí-
ses, com as novas notificações 
na Rússia, Suécia e Espanha.
A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) declarou na quinta-
-feira uma situação de emergên-
cia de saúde pública de âmbito 
internacional (PHEIC, na sigla 
inglesa) por causa do surto do 
novo coronavírus na China.
Uma emergência de saúde públi-
ca internacional supõe a adop-
ção de medidas de prevenção e 
coordenação à escala mundial.
Esta é a sexta vez que a OMS de-
clara uma emergência de saúde 
pública de âmbito internacional.
Para a declarar, a OMS consi-
derou três critérios: uma situ-
ação extraordinária, o risco de 
rápida expansão para outros 
países e a exigência de uma res-
posta internacional coordenada.



Samuel Matusse homenageado 
por defender idosos

O escritor e activista de defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Samuel Matusse, será homenageado na próxima ter-
ça-feira, 11 de Fevereiro. A iniciativa é da plataforma da 
Pessoa Idosa, com o apoio da Rádio Moçambique, em reco-
nhecimento de seu trabalho abnegado em prol da pessoa idosa. 

A h o m e n a g e m , 
que leva o título 
“jovem, amanhã 
serás idoso”, 
é merecida e 

motivo de algum orgulho. No 
entanto, Matusse reconhece 
a dívida que tem com a pes-
soa idosa, olhando para desa-
fios que prevalecem no país.

Trata-se de uma atribui-
ção que coincide com seu se-
xagésimo aniversário natalí-
cio, que celebra a sua entrada 
a categoria de pessoa idosa. 

Falando ao Zambeze, Sa-
muel Matusse disse que, apesar 
de mudanças que ocorreram no 
país ao longo de anos de advo-
cacia da causa do idoso, este 
continua grosseiramente mar-
ginalizado. Mutusse disse-se 
ainda indignado, pois, apesar 
da aprovação por consenso da 

Lei de Promoção dos Direitos 
da Pessoa Idosa (3/2014), esta 
não está a ser implementada.

“A lei define a acusação 
da feitiçaria como um crime, 
mas nunca vi ninguém a ser 
condenado ou retido na cadeia 
porque acusou um idoso de fei-
tiçaria, portanto, não está ser 
implementada integralmente”

Muito fez para que a lei do 
idoso fosse traduzida em al-
gumas línguas nacionais, para 
além de ter participado na polí-
tica de emprego, tendo contesta-
do a questão de indemnizações 
de pessoas já na idade avança-
da, defendendo que ao idoso 
era preciso ser criado um meca-
nismo do idoso poder usufruir 
deste valor reconvertido ou in-
tegrar-se no modelo de pensão. 

O sonho de Matusse é que 
no país exista uma “Pensão 

Social Universal”, baseado 
em apenas dois requisitos, ser 
idoso de sessenta anos de ida-
de e ser moçambicano, com 
vista a minimizar as injusti-
ças e burocracia existentes no 
subsídio do Instituto Nacio-
nal de Acção Social (INAS).

“Isto é o que me preocupa, 
mas alguém pode dizer o Es-
tado está a pagar o Subsídio 
Social Básico, mas para você 
aceder este subsídio tem que 
ter muitos requisitos e um de-
les é não ter casa de alvenaria 
e, no caso de ter feito a casa 

de alvenaria na altura quan-
do podia e agora já não pode 
porque está velho, como fica?”

Foi dos primeiros a trazer 
através de um canal televisivo 
um programa específico que 
lida com questões de pessoas 
idosas, e, por onde passou como 
colaborador ou funcionário, 
sempre defendeu a causa do ido-
so. Aliás, devido ao fervor com 
que Matusse lida com a questão 
da terceira idade, foi convida-
do a assessorar a Help Age In-
ternacional, uma organização 
não-governamental de origem 
britânica que trabalha em prol 
dos direitos da pessoa idosa,

“Mas este trabalho de advo-
cacia é um trabalho de equipa, 
não estive sozinho, esteve a 
Help Age Internacional, com 
o Fórum da terceira Idade”.

Para além de defensor da 
causa da terceira idade, tam-
bém é investigador da música 
ligeira moçambicana, tendo 
publicado três obras versan-
do sobre a temática da mú-
sica moçambicana de que se 
destaca “Retalhos da História 
da Música Moçambicana”.

Aos 60 anos

Margarida Talapa busca entendimento com CTA

A ministra do 
Trabalho e Se-
gurança Social, 
Margarida Ta-
lapa, mante-

ve, quinta-feira, 30 de Janei-
ro, em Maputo, um encontro 
com a CTA-Confederação 
das Associações Económicas 
de Moçambique, no qual ma-
nifestou a sua total abertura 
para o estabelecimento con-
junto de bases sólidas, visan-
do o alcance da paz laboral.

Após o encontro, o porta-
-voz do Ministério do Tra-
balho e Segurança Social, 
Joaquim Siúta, referiu que a 
reunião lançou as bases para 
que o presente quinquénio 
seja caracterizado pela re-
alização de muito trabalho.

“Temos o desafio de gerar 
mais e melhores postos de tra-
balho em Moçambique. A CTA 
é uma organização que congre-
ga empregadores sendo um 
segmento importante da nos-

sa sociedade, particularmente 
na implementação do projec-
to de governação”, indicou.

Joaquim Siúta disse ain-
da que o MITESS enfrenta 
grandes desafios nos domí-
nios do diálogo social, segu-
rança social e formação pro-
fissional dos moçambicanos.

“Sabemos que temos o 
desemprego, mas também te-
mos o desemprego estrutural. 
Temos postos de trabalho que 
têm sido disponibilizados no 
país mas, que devido à falta de 
preparação, os moçambicanos 
não podem acedê-los”, afir-
mou, ajuntando que o encon-
tro lançou as bases necessárias 
para que o quinquénio pro-
duza os resultados desejados.

Para António Souza, pre-
sidente do Pelouro de Políti-
ca Laboral e Acção Social da 
CTA, os empregadores apro-
veitaram a ocasião para abordar 
alguns aspectos que preocupam 
a organização empresarial.

A legislação, principal-
mente a Lei do Trabalho, cuja 
aprovação foi suspensa, devido 
a alguns aspectos, que a CTA 
acha que deviam ser melhora-

dos, bem como a concertação 
social constituem alguns dos 
pontos abordados no encontro.

“Enfatizamos que uma 
paz social só se consegue 

com uma boa concertação 
social, daí que é preciso que 
todos invistamos na melho-
ria dos aspectos inerentes à 
concertação social”, concluiu.

Para o alcance da paz laboral: 
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Por causa da violência

Standard Bank baixa crescimento 
em Moçambique para 3,4% 

O gabinete de estudos eco-
nómicos do Standard Bank 
reviu em baixa a previsão de 
crescimento para Moçambi-
que por causa da violência 
no norte do país, antecipan-
do agora uma expansão eco-
nómica de 3,4% este ano.

“Baixámos a nossa previsão 
de crescimento do PIB em 0,3 
pontos percentuais, para 3,4% 
em 2020, para reflectir o impac-
to negativo dos desafios de se-
gurança em certos distritos das 
regiões norte e centro de Mo-
çambique”, escrevem os econo-
mistas deste banco sul-africano.

No relatório mais recen-
te sobre as economias afri-
canas, enviado aos clientes 
e a que a Lusa teve acesso, o 
Standard Bank acrescenta: 
“Depois, com os investimen-

tos no gás natural a ganha-
rem fôlego, provavelmente a 
partir do segundo semestre, 
prevemos que o PIB acelere 
para 4,1% no próximo ano”.

A violência no norte e cen-
tro do país fez também baixar a 
previsão de crescimento do PIB 
no ano passado, em 0,2 pontos 
percentuais, para 2,3%, mas a 
partir de 2024 a expansão eco-
nómica deverá ser maior que 
10% por ano, descendo para 
cerca de 4% a longo prazo.

“A capacidade institucional 
limitada, as deficiências na fa-
cilidade de fazer negócios, as 
limitadas qualificações da mão-
-de-obra e a falta de um sector 
privado vibrante podem limitar 
a participação nos projectos de 
gás natural liquefeito, o que colo-
ca riscos a estas previsões de lon-

go prazo”, alertam os analistas.
“Uma mudança de menta-

lidade e melhor alocação de re-
cursos poderiam sustentar um 

crescimento económico mais 
inclusivo”, o que é crítico para 
quase metade da população, 
que vive com menos de 1,90 

dólares por dia, conclui-se no 
documento, que coloca a dívi-
da pública nos 106,8% do PIB 
este ano e 101,6% em 2021.
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Comercial

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO, 
INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA

VAGAS PARA CORPO DOCENTE 
I SEMESTRE 2020Áreas de Candidatura

zz Direito
zz Turismo e Hotelaria
zz Ciências da Educação
zz Psicologia Social
zz Ciências Exactas
zz Relações Internacionais 
zz Contabilidade e Finanças
zz Marketing e Publicidade 
zz Comunicação 

Aptidões necessárias:
zz Cinco ou mais anos de experiência na carreira docente
zz Formação Psicopedagógica

Para candidatura são necessários os seguintes documentos:
zz Carta de apresentação
zz Cópia do certificado de habilitações ou diploma do último grau obtido
zz Curriculum Vitae
zz Cópia do documento de Identificação 

NB: Grau mínimo aceite: Mestrado
Obs: Candidaturas abertas até ao dia 07/02/2020
Endereço: Avenida Emília Daússe, 1990, casa da Educação da Munhuana, Alto Maé-1100 Maputo.



Em Sofala

ADEL financia projectos de geração de 
renda e construção de infra-estruturas

A ADEL - Agência para Desenvolvimento Local, em Sofala, está a  financiar 
projectos direccionados para geração de renda e construção de infra-estrutu-
ras (mercados) as comunidades nos distritos de Dondo e  Chibabava.

Segundo o técnico afecto ao 
ADEL em Sofala, Eugénio 
Sigauque, a iniciativa en-
quadra-se no âmbito do PR-
MRV- Projecto de Recupe-

ração de Meios e Restauração de Vida 
financiado pela PNUD - Programa das 
Nações Unidas para Desenvolvimen-
to, com prioridades viradas aos centros 
de reassementos abertos em 2019 na-
queles pontos da província de Sofala.

No distrito de Chibabava, concreta-
mente no Posto Administrativo de Goon-
da, os projectos destinados a geração de 
renda, actualmente estão sendo imple-
mentados em quatro centros de reassen-
tamentos abertos, nomeadamente, Chi-
cuacha, Mucondja, Marate e Gerome. 

Recentemente, a ADEL acabou de 
disponibilizar quatro sistemas de pai-
nel solar, a igual numero de centros 
de reassentamento abertos naquele 
ponto, cujos mesmos estão adaptados 
para dinamizar actividades de corte de 
cabelo e carregamentos de celulares.

Tomás Bitone, um dos elementos 
do grupo beneficiário destes sistemas, 
no centro de reassentamento de Chi-
cuacha, referiu que com estes meios 
disponíveis espera-se que o negócio 
de cabelaria e de carregamento de ce-
lulares venha ganhar outra dinâmica e 
consequentemente angariar receitas.

 Ainda no âmbito do PRMRV, al-
gumas famílias acomodadas nos qua-
tro centros de reassentamento acima 
descrita beneficiaram de treinamen-
to em técnica de produção de mel.

Henriques Ernesto, um dos bene-
ficiários em treinamento de produ-
ção do mel, reconheceu a importân-
cia da formação e afirmou que com 
a experiência adquirida espera no 
futuro melhorar as técnicas de reco-
lha e processamento dos produtos, 
para posteriormente servir para a die-
ta da comunidade e comercialização.

Refira-se que os quatro cen-
tros de reassentamento existentes 
no posto administrativo de Goonda, 
distrito de Chibabava, foram aber-
tos em 2019, na sequência das inun-
dações do Rio Búzi e Ciclone Idai.

 Já no distrito de Dondo, concreta-
mente no centro de reassentamento de 
Mutua, a ADEL financiou a abertura de 
tanques e aquisição de espécies de pei-
xe, com vista a dinamizar a produção do 
pescado em cativeiro e criou condições 
para que grupo de mulheres praticassem 
a actividade de olaria, neste caso o fá-
brico de panelas, potes e vasos de barro.

Para Mateus Sixpence, a activi-
dade de produção de pescado em ca-
tiveiro, em Mutua vai contribuir para 
o melhoramento da dieta alimentar 

nas famílias locais e geração de renda.
No âmbito da segurança alimentar 

(produção de carne e ovos), algumas 
famílias dos centros de reassentamen-
to em Mutua beneficiaram de aves, 
para além de produtos diverso para 
iniciarem com pequenos negócios.

Refira-se que maior parte das fa-
mílias reassentadas no centro de reas-
sentamento de Mutua e Savane (dis-
trito de Dondo), foram transferidos da 
cidade da Beira, depois de passarem 
por situação calamitosa, em 2019.

Construção de infra-estruturas

Ainda no âmbito do projecto PR-
MRV, estão em curso a constru-
ção de mercados de raiz, com ma-
terial convencional no povoado de 
Mutibirira (Goonda) e no Posto Ad-
ministrativo de Savane (Dondo).

Entretanto, o Chefe do Posto Ad-
ministrativo de Goonda, Abel Filipe, 
enalteceu a iniciativa da ADEL em di-
reccionar estes projectos as comunida-
des locais que foram vítimas de situação 
calamitosa, afirmando que vai ajudar 
a galvanizar a rápida recuperação das 
suas vidas e desenvolvimento local.
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Matrículas para 2020
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, 
pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem 
vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, 
sita na sede do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou 
Maquinague ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

 

ComercialFranCisCo esteVes, na Beira
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Dois Perdidos Numa Noite Suja: 
um verdadeiro discurso social

“Chico António” o artista que faz 
música para todas gerações

Quando o relógio marcou 
seis horas da noite, no mo-
mento em que o escuro já 
despontava, dois homens com 
aparência pobre sujaram a 
noite, no palco da Fundação 
Fernando Leite, sob o olhar 
atento dos espectadores que 
viajavam para Mafalala sen-
tados nas cadeiras da som-
merchield em pleno dia 30 de 
Janeiro. Trata-se de Tonho 
e Paco personagens de um 
aspecto sofrido e marginal 
interpretados pelos actores 
Manuel Macuácua e Júlio 
Macuácua (coincidentemen-
te com o mesmo apelido). 

“Dois Perdidos Numa Noi-
te Suja” mostra-nos a face 
da marginalidade nos bairros 
suburbanos, apesar de Paco 
e Tonho de dia trabalharem 
como carregadores no Mer-
cado Estrela, durante a noite 
além de discutirem sobre as 
suas vidas, se agarram no ócio, 
percebem que são pobres não 
lhes restando outra alternativa 
senão roubar para sobreviver. 
No meio da pobreza que afec-
ta os dois, Paco surge com sa-

patos que dão inveja a Tonho 
e este por sua vez de tudo faz 
para tomá-los do amigo, che-
gando a ameaça-lo de morte. 

 Durante o decorrer do en-
redo a discussão sobre a ho-
mossexualidade ganha vazão 
na peça adaptada da obra do 
dramaturgo brasileiro Plínio 
Marcos, o medo de ser homos-
sexual tomava conta dos ami-
gos e, sob ponto de vista social, 
essa situação mostra-nos que 
ainda há uma luta muito gran-
de para essa minoria sexual 
ganhar o seu espaço e respeito.

“Dois Perdidos numa Noite 
Suja” é um discurso teatral que 
nos convida a reflexão sobre as 
escolhas que fazemos no nos-
so dia-a-dia como membros 
de uma sociedade, a margina-
lidade no seio dos jovens que 
nos últimos tempos têm pre-
enchido as capas da imprensa. 

A pobreza, que muitos jovens 
enfrentam, faz com que trilhem 
caminhos errados e em casos 
mais graves até tiram a vida do 
outrem para lograr seus inten-
tos. Tonho e Paco são persona-
gens que gozam de uma liber-
dade falsa, pois bem sabemos 

como terminam os Homens 
errantes. Os sapatos que são 
motivo de inveja representam 
dentro do nosso círculo social 
os bens que lutamos para ter 
com muito trabalho e suor, no 
entanto, sempre tem alguém 
à espreita querendo diminuir 
e roubar o nosso esforço.

Pela vida fora, há muitos 

Tonhos e Pacos, outros presos 
em celas, alguns inseridos em 
famílias, mas existem por aí 
e representam uma preocupa-
ção social. Aos actores Júlio e 
Manuel integrantes do Grupo 
teatral Makwakwas coube tra-
zer essa mensagem para a so-
ciedade de forma animada, o 
que foi suficiente para fazer o 

público soltar algumas risadas. 
O importante não são os risos 
que eles arrancaram, mas a sa-
piência teatral que deram, que 
teve na encenação a colabora-
ção do outro grupo teatral pro-
missor “Os anónimos” com-
posto pelos actores Fernando 
Macamo e Castigo dos Santos.

Xisto Fernando

A história musical de Chico António 
começa quando tinha nove anos de ida-
de. Conforme nos revelou sempre gos-
tou de música e nesse período da sua in-
fância fez parte do coral da sua igreja que 
na altura era composto por 60 pessoas.

 Chico António, um músico moçam-
bicano com uma carreira vasta, dono de 
sucessos com “Baila Maria” e “Han-
tlisa Maria” (que quer dizer “depres-
sa Maria), define-se como um artista 
que canta Afro beat, que é uma fusão 
da música tradicional com a moderna.

As suas músicas reflectem a rea-
lidade moçambicana, o tradiciona-
lismo que reside nelas provoca uma 
nostalgia a quem ouve. Segundo nos 
contou, cantar em changana significa 
a valorização da sua língua materna, 
porém Chico tem consciência de que 
nem todos moçambicanos entendem 
essa língua, assim canta também em 
português como forma de universa-
lizar seus trabalhos e quando a maré 

lhe convier arrisca até em francês.
O nosso entrevistado considera-se um 

músico que tem músicas para todas as 
gerações, desde crianças, adolescentes, 
jovens e adultos e de facto constatamos 
essa afirmação no concerto por ele rea-
lizado neste domingo 2 de Fevereiro no 
Núcleo de Arte na Cidade de Maputo.

O dono de “Hantlisa Maria”, pôs os 
espectadores que afluiram em massa ao 
espaço Núcleo de Arte ao delírio ao can-
tar os sucessos que marcaram sua carrei-
ra musical ao longos dos tempos. Chico, 
como é de praxe, não deixou os crédi-
tos em mãos alheias, abraçou o palco e 
combinou a sua voz ao som da guitarra.

E naquele palco improvisado do Nú-
cleo mostrou que a sua música trans-
cende diversas gerações, fez os jovens 
cantarem, os adultos dançarem como se 
naquele momento estivesse a justificar 
o título que muitos lhe conferem, de 
embondeiro da música moçambicana.

Xisto Fernando 
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Horácio Salomão Sitoi cumpriu esta máxima da 
natureza, partindo sem dizer adeus, ele que sem-
pre dizia adeus e até ao dia seguinte sempre que se 
despedia de todos no final da jornada laboral em 
defesa do Jornal Zambeze, empresa para a qual 
entrou em 23 de Outubro de 2014.
Horácio Sitoe ficou connosco na labuta diária 
durante seis intensos anos, durante os quais a sua 
juventude inspirava horizonte e felicidade na vida. 
Maldita vida, que não dita horas quando se quer 
apartar de nós.

Nesta hora de dor, queremos assumir que Horácio 
Sitoe ficará na memória de todos nós, os colegas 
do Zambeze, como sendo aquele jovem nascido 
em 1987 que jamais se quereria afastar de nós por 
estas alturas. Mas a vida não dita horas. 
Adeus, Horácio. 
À viúva, seus filhos e demais familiares, nós colegas 
do Jornal Zambeze endereçamos as nossas mais 
sentidas condolências.
Descanse em paz, Horácio!
Maputo, 05 de Fevereiro de 2020 

MENSAGEM DOS COLEGAS DO JORNAL ZAMBEZE

A hora da morte não avisa
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Os conflitos de poderes entre 
Governadores e os Secretá-
rios de Estado na província 
continuam na ordem do dia. 
Não se percebe quem é quem, 
quem manda ou quem é man-
dado. Não se percebe quem 
tem mais poder.

O nosso sema-
nário ouviu o 
porta-voz da 
Renamo, José 
Manteigas, que 

diz haver a necessidade de re-
pensar o pacote da Descentra-
lização Administrativa, que, 
contrariando ao que era pers-
pectiva do pacote, em que os 
governadores, uma vez elei-
tos pelo povo, teriam de ter 
peso, no terreno converteram-
-se ao que chamou de autênti-
cos “moleques” do Secretário 
de Estado, entidade nomeada 
pelo Presidente da República.

A Renamo interpreta este 
conflito de competência como 
sendo resultado da resistência 
da Frelimo em aceitar a Des-
centralização Administrativa, 
e até que o partido no poder 
aceite e conceba a descentra-
lização como necessidade do 
país mais conflitos poderão le-
vantar-se no terreno de âmbito 
de atribuição de competência.

“É crítico o que aconteceu 
na abertura do ano lectivo, os 

secretários do Estado serão 
protagonistas dos processos, 
este é um desafio para cons-
truir um país onde cada um 
se sente dono e tem oportu-
nidade”, apontou Manteiga.

Para a Renamo, os desafios 
da actualidade passam pela 
adopção de uma governação 
inclusiva e de igualdade, sem 
olhar para cor partidária. Se-
gundo José Manteigas, o par-
tido no poder sempre excluiu 

os moçambicanos, fazendo 
entender que só há benefí-
cio a membros da Frelimo.

Manteigas questiona, a título 
de exemplo, os modelos que 
levam a designação de herói, 
excluindo os que muito fize-
ram pela democratização do 
país, tomando o exemplo de 
André Matsangaíssa, líder his-
tórico e um dos fundadores da 
Renamo, que lutou pelas liber-
dades fundamentais e o sentido 

de pátria dos moçambicanos, 
e do antigo líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, que apesar 
de ter lutado pelo estabeleci-
mento do multipartidarismo, que 
levou a realização de Eleições 
Gerais e Presidências regulares 
no país, para além do modelo 
de Descentralização Adminis-
trativa, que através do sufrágio 
pode-se eleger a governadores, 
não é reconhecido como herói.

“Depois da independência nin-

guém podia rezar, ir a macham-
ba ou ter um carro 4x4, porque 
tinha de ser investigado, mas 
hoje cada um pode ter seu terre-
no e erguer um palácio, porque 
André Matsangaissa pegou arma 
e lutou”, exemplificou Manteiga.

A Renamo diz não se sentir 
a distribuição equitativa de ri-
queza, acusando o Governo de 
não dispor de ideias claras sobre 
como acabar com ataques em 
Cabo Delgado, que para além 
de ceifar vidas vai abrangen-
do outros pontos da província. 

É crítico o que 
aconteceu na 
abertura do ano 
lectivo, os secre-
tários do Estado 
serão protago-
nistas dos pro-
cessos, este é 
um desafio para 
construir um país 
onde cada um se 
sente dono e tem 
oportunidade
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