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Governador do Banco de Moçambique 

Cartão vermelho não 
intimida Zandamela

Mesmo tendo dossiers 
importantes do passado

Não quero 
ser chefe 

na Renamo

“Os amarelos” já se fazem sentir
Nova Democracia 
vasculha Maputo

Volte 
à casa

Ossufo chama Mariano à  razão

Nhongo
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o candidato do partido Frelimo para as eleições presidên-
cias de 15 de outubro próximo, Filipe Nyusi, pediu um voto 
de confiança aos sofalenses para continuar a lutar pela paz 
efectiva, desenvolvimento económico, social e reconciliação 
nacional. Nyusi garantiu ao eleitorado de Sofala que a palavra 
guerra não cabe na sua cabeça e que somente cabem as pala-
vras paz, emprego para os jovens e trabalho para todos.

O candidato da Frelimo deu 
o seu pontapé de saída na cam-
panha eleitoral rumo ao 15 de 
Outubro no histórico caldeirão 
de Chiveve, na cidade da Beira. 

Na ocasião, Nyusi se apre-
sentou com um mestre de obra 
contratado para construir, até a 
conclusão, a grande casa, que 
no seu entender significa de-
senvolvimento de Moçambi-
que.

Filipe Nyusi escalou a ci-
dade da Beira, os distritos de 
Búzi, Gorongosa, Nhamatanda, 
Marínguè, Marromeu e Caia, 
onde a tónica da sua campanha 
eleitoral foi de continuar a con-
solidar a paz, criar emprego, 
sobretudo, para jovens e traba-
lho para todos.

Mas foi no histórico distrito 
de Gorongosa que o discurso de 
consolidação da paz de Nyusi 
encontrou maior eco devido ao 
histórico das hostilidades mili-
tar entre o governo da Frelimo 
e a Renamo.

Filipe Nyusi recordou que, 
em 2014, quando foi pedir vo-
tos para sua candidatura no 
primeiro mandato, os nativos 
de Gorongosa lhe garantiram 
que “pode descansar candidato 
Nyusi, nós aqui vamos votar 
em ti, somente, pedimos uma 
coisa, a paz para continuarmos 
a produzir”, explicou Nyusi.

Segundo Nyusi, no man-

dato passado, o distrito de Go-
rongosa votou “bem” na sua 
candidatura e com uma gran-
de diferença, de cerca de 60% 
contra o seus adversários por 
isso aproveitou a ocasião para 
agradecer, tendo ainda recorda-
do que trilhou caminhos sinu-
osos nas matas de Gorongosa 
para negociar a paz com o fale-
cido líder da Renamo, Afonso 
Dlhakama, aliás, disse mesmo 
que foi negociar com Dhlaka-
ma a revelia de alguns sectores 
do seu governo. 

“Tu e eu juntos, começa-
mos o projecto de construir 
Moçambique e com todos os 
moçambicanos trabalharemos 
arduamente pela paz em Mo-
çambique”, prometeu Nyusi.

Nyusi revelou ainda duran-
te o seu showmício que, quan-
do combinou com o Presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama, 
para ir a Gorongosa, haviam 
combinado de se encontrar 
algures num sítio depois de 
Namadjiua, entretanto, confor-
me contou na última da hora, 
Dhlakama disse que não iria 
àquele lugar.

Negou voltar para casa sem 
negociar a paz com Dhlakama 

em Mapanga-Panga

“Sentei-me numa árvore a 
espera dele me dizer outro lu-
gar que eu devesse ir, porque 

lhe disse que não hei-de voltar 
(a Maputo). Ele disse-me o sí-
tio. Fui a uma igreja pequena 
e era domingo como hoje, en-
trei na igreja e a população de 
Gorongosa me recebeu muito 
bem e rezamos juntos ali em 
Mapanga-Panga”, revelou Fili-
pe Nyusi.

Nyusi, disse ele próprio, 
não informou nem sequer ao 
administrador do distrito de 
Gorongosa que se iria encon-
trar com Afonso Dhlakama em 
Mapanga-Panga, porque “sabia 
que o administrador impedi-
ria”, disse. Só quando regres-
sou, disse, é que contou ao ad-
ministrador.

Ainda durante o seu show-
mício em Sofala, Nyusi lem-
brou que cidades de Maputo, 
Beira e Nampula viviam com 
sérios problemas de transporte.

“Não resolvemos o proble-
ma na totalidade, mas aquele 
ruído reduziu. Em todos os 
municípios, colocamos carros, 
mesmo sem dinheiro, como me 
disseram em Búzi, maneira-
-maneira. Água aqui também 
não sai. Mas há também resili-
ência para contornar a crise de 
água, mesmo assim o povo não 
ficou a chorar, porque sabe que 
quem vai resolver o problema é 
ele com o seu governo.

“Durante os 43 dias de 
campanha, emitirei mensagens 
verdadeiras que vão dizer qual 
será o nosso programa, mas a 
única coisa que peço é que não 
esperem que alguém vai resol-
ver os seus problemas. Mas 
para nós fazermos isso é só re-
solver o problema do dia 15”, 
apelou Nyusi. 

Ode à resiliência dos 
moçambicanos

DÁVIO DAVID

Nyusi lembrou que, neste 
ano, celebram-se 44 anos da 
independência de Moçambi-
que, dizendo: “somos um país 
jovem, não apenas porque o 
nosso povo é maioritariamente 
jovem, mas também porque te-
mos muitos desafios”.

“Vivemos seca de 2015 a 
2019, tivemos cheias, ciclones 
e inundações e tenho dito que 
o que matou mais durante a 
passagem do ciclone Idai , não 
foi o ciclone Idai, mas sim as 
inundações na zona do Búzi, 
quando estávamos a fazer o pri-
meiro sobrevoo de helicóptero 
naquela zona, fiquei desespe-
rado, mas ganhei força porque 
encontrei  na população o es-
pírito de entreajuda , jovens a 
resgatar vidas naquelas barcos 
construídos por eles próprio, vi 
a puxarem o gado para a linha 
férrea  numa zona alta”, recor-
dou Filipe Nyusi.

Segundo Filipe Nyusi, a paz 

foi trazida pelo povo moçambi-
cano. Não há nenhum comício 
que ele realizou em que não lhe 
pediram que desse de tudo para 
podermos viver em Paz.

“Preferi que fosse eu a ir 
as matas negociar pela paz e 
com a vossa força conseguimos 
viver agora a tranquilidade e 
paz que tem que ser alimenta-
da, apesar de continuar a haver 
alguns agitadores, porque eles 
não gostam que o povo viva 
bem, povo deve viver bem e 
nós continuaremos a trabalhar, 
por isso que eu disse que a pa-
lavra paz não vai sair da minha 
cabeça , agora entra na minha 
cabeça a palavra, emprego, 
emprego e emprego e trabalho, 
trabalho e trabalho”, prometeu 
Nyusi.

Segundo Filipe Nyusi “que-
remos emprego para juventude 
e trabalho para os moçambica-
nos e todos vamos trabalhar por 
isso”.

Filipe Nyusi em campanha eleitoral 

Palavra guerra não cabe na minha cabeça

Ossufo Momade não 
esquece Mariano Nhongo e 
convida-o à razão 

Depois de ter trabalhado 
em Maputo, Ossufo Momade, 
candidato presidencial pela 
Renamo, escalou terça-feira 
a província da Zambézia, se-
gundo maior círculo eleito-
ral, para namorar votos. Na 
antecâmara, em conferência 

de imprensa, o tema Mariano 
Nhongo acabou dominando a 
conversa com os jornalistas.

Ossufo Momade apela à 
união do partido chamando 
a Mariano Nhongo, líder da 
Junta Militar, para junto de si 
e tornar o partido mais 
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Nova Democracia vasculha capital e arredores 

“Esperança amarela” invade Maputo

Nos primeiros dias do arranque da campanha eleitoral, o 
partido Nova Democracia (ND) preferiu realizar uma ronda 
pela cidade de maputo para namorar o eleitorado. o contacto 
interpessoal, comício e colagem dos panfletos foram formas 
encontradas pelo recém-criado partido dos “amarelos” para 
convencer o eleitorado.

Fora a apresentação das li-
nhas de governação que o par-
tido Nova Democracia preten-
de seguir caso seja eleito, “os 
amarelos” estão também preo-
cupados com os níveis de abs-
tenção nos processos eleitorais. 
Contudo, segundo a mandatária 
e cabeça-de-lista à Assembleia 
da Republica, pelo círculo elei-
toral da Cidade de Maputo, 
Quitéria Guirengane, as abs-
tenções nas urnas têm como 
fundamento a falta de esperan-
ça dos moçambicanos em rela-
ção aos partidos políticos. Com 
a Nova Democracia, acredita 
Quitéria Guirengane, é o renas-

cimento de uma esperança que 
o tempo já havia apagado.

“A tónica do partido Nova 
Democracia centra-se na espe-
rança. Somos um partido maio-
ritariamente jovens que pre-
tendemos trazer a justiça para 
o povo moçambicano. Chega 
da ideia de tudo para alguns”, 
explicou, acrescentando que 
o Nova Democracia pretende 
chegar ao Parlamento por ser 
um órgão onde se decide vários 
assuntos ligados a melhoria da 
vida dos cidadãos.

Para Quitéria Guirengane, 
não faz sentido que a Assem-
bleia da República discuta to-

dos anos os mesmos assuntos. 
“É preciso introduzir teorias 
de mudanças através da trans-
formação dos problemas em 

soluções”, disse para acrescen-
tar que os moçambicanos estão 
cansados de escutar o que cha-

mou de “mesmo papo”.
“Temos de trazer um Mo-

çambique audacioso, mas para 
tal o nosso dedo deve reflectir 
nossa decisão” disse.

Entretanto, o líder do parti-
do Nova Democracia e cabeça-
-de-lista pelo círculo eleitoral 
da província de Maputo, Salo-
mão Muchanga, olha o parla-
mento moçambicano como um 
lugar cujas decisões não reflec-
tem a vida do cidadão, mas os 
interesses do partido no poder 
por ser a maioria. 

Para Salomão Muchanga, o 
parlamento deve ser um órgão 
incomodo ao executivo e não 
ser um lugar onde se discutem 
regalias em detrimento dos pro-
blemas que preocupam a nação.

Muchanga lembrou do po-
lémico caso das luxuosas viatu-
ras de marca ”Mercedes Benz” 
em que os deputados, sem mí-
nimo de vergonha, assinaram 
para compra destas enquanto 
o povo continuaria com graves 
dificuldades de transportes.

“Queremos chegar ao par-
lamento, porque este órgão não 

fiscaliza nada. É usado para sa-
tisfazer os interesses do partido 
no poder. Queremos repatriar 

todos fundos que estão fora de 
Moçambique”, disse, acrescen-
tando que o Parlamento tem 
sido usado como se de um notá-
ria se tratasse, pois as decisões 
que são aprovadas, de quando 
em vez, nem sempre vão a con-
sulta pública.

“Quando aprovaram as dí-
vidas ocultas no parlamento 
questionaram-nos como povo? 
Quando compraram viaturas de 
luxo vieram aqui perguntar se 
era necessário ou não?”, inda-
gou o líder do ND.

Na sua terra natal, no pos-
to administrativo de Xinavane, 
distrito da Manhiça, Salomão 
Muchanga fez uma ronda pelas 
aldeias tendo também orienta-
do um Showmicio ao eleitora-
do do Posto Administrativo de 
Xinavane, onde, para além de 
pedir voto, o líder dos amare-
los fez uma radiografia sobre o 
desenvolvimento daquela uni-
dade administrativa. 

Para o líder dos amarelos, o 
posto administrativo de Xina-
vane continua com graves pro-
blemas básicos, o que não faz 
nenhum sentido atendendo ao 
facto de que existe uma indús-
tria que anualmente contribui 
através de impostos.

“Aqui em Xinavane, conti-
nuamos ainda com problemas 
de abastecimento de água, os-
cilação de energia, estradas que 
ligam os bairros entre outras, 
mas a açucareira contribui com 
os impostos. Será que o posto 
administrativo de Xinavane é 
prioridade? ” indagou.

Para o partido Nova De-
mocracia, é hora de dizer bas-
ta ao sofrimento a que o povo 
vem passando. Os “amarelos” 
querem um equilíbrio no par-
lamento de modo a que possa 
haver rompimento da ideia da 
maioria absoluta.

unido. Na conferência 
de imprensa, o líder do maior 
partido da oposição em Mo-
çambique, convidou Mariano 
Nhongo a juntar-se a ele e fin-
tou as perguntas em relação às 
medidas que tem para unir o 
partido.

“Meu irmão, essa sua per-
gunta eu não gostaria de co-
mentar neste momento, por-
que estamos na campanha, 
a campanha é uma festa, o 
Nhongo é um cidadão mo-
çambicano, é da Renamo. O 
que nós pedimos a Nhongo é 
que regresse à razão”, disse 

Momade.

Crise interna

No entender de Lourindo 
Verde, analista político, Ossu-
fo Momade deveria entrar em 
conversações com Mariano 
Nhongo, ao invés de se dedicar 
a campanha política, quando há 
uma ameaça no seio da própria 
Renamo.

“Hoje é difícil saber de fac-
to o que é que a tal Junta Mili-
tar esta a reivindicar, um líder 
é aquele que deve conversar. 
Tem que ouvir perceber o que é 
que está a acontecer e se for um 

assunto que tem uma solução, 
então, dar uma solução. Ele 
tem que se aproximar ao invés 
de estar a andar aí de um lado 
para o outro a saber que o nome 
dele não é bem-vindo pela ala 
militar que até lhe suporta, ele 
tinha de, antes de mais nada, 
resolver primeiro o conflito que 
existe internamente para levar a 
Renamo a ser de facto um par-
tido da oposição pelo qual nós 
estamos habituado”, explicou 
Lourindo Verde.

Há possibilidades de a Re-
namo entrar em crise política 
caso Ossufo não tome medidas 

cautelares, entende o analista.
“Se não tomar essas provi-

dências é possível que se caia 
em tensão política, um pro-
blema que envolve ele pode 
tornar-se num problema que 
envolve o partido”, sublinhou 
Verde.

Combate à corrupção, 
prioridade da Renamo

O líder da Renamo diz que 
foi à província da Zambézia, no 
quadro da campanha eleitoral 
que se iniciou no sábado pas-
sado. No seu manifesto diz que 

acabar com a corrupção está no 
topo das suas prioridades, caso 
seja eleito para o cargo de Presi-
dente da República.

A campanha eleitoral com 
vista às eleições gerais de 15 
Outubro prossegue. Para além 
de Ossufo Momade, está tam-
bém na Zambézia o candidato às 
presidenciais do MDM, segundo 
maior partido da oposição, Daviz 
Simango.

A Frelimo, partido no po-
der, dividiu-se, esta terça feira, 
em vários grupos nos bairros de 
Quelimane para a campanha por-
ta a porta.           (DW/redacção)
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dÁVIO daVId & eLtON da GRaÇa

Acusa Yá-qub Sibindy
Renamo está contra seus aliados  

O presidente do Partido 
Independente de Moçambi-
que – PIMO, Yá-qub Sibin-
dy, não engrenou na campa-
nha eleitoral em curso, rumo 
as eleições presidenciais de 
15 de Outubro, sob pretexto 
da nega da Renamo à alian-
ça ao PIMO, que propunha a 
candidatura em torno de um 
candidato às eleições presi-
dências e evitar dispersão do 
voto. Para Sibindy, este facto 
pode revelar que o actual pre-
sidente da Renamo não esteja 
para servir a democracia de-
sejada pelos moçambicanos.

Segundo Yá-qub Sibindy, 
que nos últimos tempos tem 
defendido aliança partidária, 
com vista a derrubar a Fre-
limo do poder, a estratégia 
constituía base para mudança 
forçada do governo no poder 
desde a independência do 
país.   

É que, entende Sibindy, 
a Renamo nunca ganhou por 
conta do voto espalhado. O 
PIMO, disse, ao concorrer 
como independente também 
contribuía para este fenóme-
no. Por isso, foi assumido um 
acordo, em 2017, com o en-
tão líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama. Mas hoje, espan-
ta-se, a mesma Renamo recu-
sa no verdadeiro momento da 
implementação do plano.

Para Sibindy, a atitude da 
Renamo revela que esta foi 
comprada para actuar de for-
ma cega, e, se o PIMO procu-
rasse um outro aliado, estaria 
ainda a trair a sua estratégia 
de candidato único. Argu-
menta Sibindy que este mo-
delo revela um acto democrá-
tico, e que a democracia deve 
impor a mudança do partido 
que mesmo governando há 
mais de quarenta anos não 
consegue trazer desenvolvi-
mento aos moçambicanos.

Entende o presidente do 
PIMO que estas eleições de 
2019 não são para ganhar o 
melhor, mas para trazer mu-
dança de regime. “É preciso 
que a Renamo pare de acusar 
a Frelimo de roubar o voto 
e partir para aquilo que vai 

trazer resultados ambiciona-
dos”, fundamenta Sibindy.

A fonte declarou que a 
sugestão tinha tudo para dar 
certo, tendo sido provado 
nas intercalares de Nampula 
que os partidos da oposição 
se uniram contra a Frelimo. 
Para Sibindy, esta atitude do 
actual líder da Renamo pode 
significar que Ossufo Moma-
de esteja para destruir o par-
tido. 

“Antes de Afonso 
Dhlakama ir ao mato já está-
vamos a negociar, em 2014, 
e em 2016 começamos a pre-
parar, o MDM até estava de 
acordo. Estamos cansados da 
música de roubo, agora que-
remos tréguas eleitorais entre 
os partidos políticos”

LUÍS CUMBE

o antigo número dois da renamo, raúl domingos, des-
mente que tenha condiconado o seu regresso ao ninho da per-
diz mediante um cargo de chefia. Raúl Domingos reitera que 
tem domínio de vários dossiers do passado que possam ser 
úteis hoje para Renamo.

É que, desde que Raúl Do-
mingos manifestou o seu inte-
resse de regressar à Renamo, 
circularam rumores de que ele 
estava a condicionar o seu re-
gresso ao maior partido da opo-
sição ao encaixe num cargo de 
chefia.

Segundo ficamos a saber, 
assim como a proposta de in-
dicar o nome de António Fran-
goullis ao cargo de conselheiro 
do Conselho Constitucional 
(CC), não caiu de bom agrado 
no seio da perdiz também o 
regresso de Raúl Domingos a 
Renamo, pois não reuni con-

sensos.
Em entrevista ao Zambeze, 

Raúl Domingos jurou de “pés 
juntos” que não pretende re-
gressar a Renamo por questões 
“estomacais”, mas somente 
porque detém conhecimento de 
vários dossiers do passado que 
seriam úteis hoje para Renamo.

Sobre a questão, Raúl Do-
mingos afirmou que já disse 
que está há muito tempo expec-
tante e disponível para regres-
sar a Renamo.

Segundo o nosso entrevis-
tado, o novo líder da Renamo, 
Ossufo Momade, havia prome-

tido se pronunciar sobre o seu 
regresso a Renamo, após con-
solidar a sua liderança dentro da 

Raúl Domingos sentencia

Não condicionei meu regresso a um cargo de chefia

Renamo.
Ossufo Momade já remo-

delou a Renamo, mas sobre o 
assunto de regresso de Raúl Do-
mingos não se vislumbra nada 
até então.

“O que estaria a condicionar 
o meu regresso a Renamo? Essa 

pergunta deve ser feita a ele 
(Ossufo Momade)”, respondeu 
Raúl Domingos.

Entretanto, questionado 
sobre se estaria a condicionar 
o seu regresso a Renamo me-
diante um cargo de chefia, Raúl 
Domingos disse categoricamen-
te que “eu sou a Rennamo, en-
trei com 23 anos e 20 anos de 
trabalho que fiz na Renamo foi 
sempre na posição de chefia, 
muito próxima do líder Afonso 
Dhlakama”.

Domingos lembra ainda que 
o trabalho que fez para o Acordo 
Geral de Paz (AGP), a sua im-
plementação, na primeira legis-
latura multipartidária em que foi 
o chefe da bancada parlamentar 
da Renamo, dá-lhe credencial 
para “fazer qualquer coisa que a 
Renamo entender que eu faça”, 
disse Domingos para de seguida 
acrescentar: “não condiciono o 
meu regresso a um cargo, mas 
eu tenho domínio de certos dos-
siers do passado que podem ser 
úteis para a  Renamo hoje”, sen-
tenciou Domingos.

AI insta Papa a questionar 
respeito pelos direitos humanos 

A organização não go-
vernamental Amnistia Inter-
nacional (AI) instou o papa 
Francisco a ter em conta a 
“crescente violação dos direi-
tos humanos em Moçambique 
e Madagáscar” durante a visi-
ta que iniciou ontem, quarta-
-feira, 4, aos dois países.

“A pompa em torno da vi-
sita do Papa Francisco repre-
senta uma oportunidade para 
destacar as violações dos di-
reitos humanos em Madagás-
car e Moçambique”, escreve 
a vice-directora da AI para a 
África Austral, Muleya Mwa-
nanyanda, num comunicado 
divulgado nesta segunda-fei-
ra, 2.

A organização de defesa 
dos direitos humanos afirma 
que “o Papa Francisco deve 
abordar as violações dos di-
reitos humanos nos dois paí-
ses e lembrar aos líderes que 
o mundo está a acompanhar” 
a situação.

Mwananyanda conside-
ra ainda que “a voz do Papa 
Francisco sobre violações dos 
direitos humanos nos dois pa-
íses pode ser uma ferramenta 
poderosa para a mudança”, 
e considera que, no caso de 

Moçambique, “o assédio a 
jornalistas deve estar sobre a 
mesa nesta semana”.

Cabo Delgado

Na nota, a AI lembra que, 
em Moçambique, “ataques 
brutais na província de Cabo 
Delgado por um grupo mili-
tante local conhecido como 
‘Al-Shabab’ mataram pelo 
menos 200 vidas e forçaram 
milhares de outras pessoas a 
deixar suas casas desde Ou-
tubro de 2017.

O caso do jornalista 
Amade Abubacar que “pas-
sou quase quatro meses em 
detenção arbitrária antes do 
julgamento por relatar os 
ataques”, é citado também 
pela organização de defesa 
dos direitos humanos, lem-
brando que “ele foi subme-
tido a maus-tratos, incluindo 
12 dias em detenção militar 
incomunicável”.

A AI também afirma ter 
documentado “casos de in-
timidação, assédio e amea-
ças contra organizações da 
sociedade civil, jornalistas 
locais e qualquer pessoa que 
critique o Governo”.
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Zandamela volta a atacar gestores 
bancários portugueses

A punição decretada pelo governador do Banco de Mo-
çambique (BdM) contra o presidente da Comissão Executiva 
do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), o português 
Paulo Sousa, apanhou desprevenida a quase totalidade dos 
operadores financeiros em Maputo. 

O BdM decidiu 
inibir Paulo 
Sousa do exer-
cício de cargos 
sociais e de fun-

ções de gestão em instituições 
de crédito e sociedades finan-
ceiras por três anos, pela exis-
tência de conflito de interesses 
nas actividades desenvolvidas 
por Paulo Sousa. Afinal, é pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração na participação na 
Interbancos e administrador 
da Sociedade Interbancária de 
Moçambique (SIMO). 

A posição do BdM é sus-
tentada no facto de os mem-
bros dos órgãos de adminis-
tração ou de fiscalização não 
poderem participar na apre-
ciação e decisão de aquisição 
de partes de capital em socie-
dades ou outros entes colecti-
vos de que sejam gestores ou 
em que detenham participa-
ções qualificadas. 

A decisão do governador 
do BdM, Rogério Zandamela, 
a qual Paulo Sousa já recorreu, 
segue-se a outras punições a 
altos quadros de bancos par-
cialmente detidos por institui-
ções portuguesas. Os proces-
sos judiciais interpostos pela 
PGR de Moçambique, por ini-
ciativa do governador Rogério 
Zamdamela, contra os princi-
pais responsáveis dos corpos 
sociais do Moza Banco (na al-
tura detido pela Moçambique 
Capitais e pelo Novo Banco), 
reportando-se à pré-interven-
ção do regulador em Setembro 
de 2016, foram arquivados por 
falta de provas e os recursos 
dos visados sobre a decisão 
administrativa do BdM ainda 
aguardam decisão. 

A insuficiência de funda-
mentos sobre a acusação de 
“gestão danosa”, a confusão 
de datas e falta de provas para 
a dedução da acusação aos 
administradores executivos, 
como era intenção de Zanda-
mela, estiveram na origem do 
arquivamento. 

Os administradores exe-
cutivos do Moza receberam 
notificações em Abril de 2018 
para o pagamento de mul-

tas que contemplavam várias 
acusações sustentadas na não 
aprovação de políticas e pro-
cedimentos no âmbito da acti-
vidade de gestão de risco ope-

racional. 
A decisão do BdM em re-

lação a Paulo Sousa é tida em 
meios financeiros locais como 
“prejudicial” e movida por in-
tuitos pouco claros, voltando a 
ser referida incompreensão em 
relação às decisões de Rogé-
rio Zandamela, que tem vindo 
a exercer os seus poderes no 
BdM de forma dilatada, em 
contraste com os seus anteces-
sores. 

Rogério Zandamela, ex-
-quadro do FMI, gaba-se em 
privado da sua independência 
em relação aos poderes políti-
cos (Frelimo) no exercício das 
suas funções, aludindo com 
frequência ao facto de não ter 
“cartão do partido”, nem pre-
tender vir a ter. 

Paulo Sousa, em funções 
em Maputo desde 2013, tem 
boa reputação no mercado e 
tem protagonizado o cresci-
mento do BCI, assim como 
uma política de apoio à econo-
mia moçambicana. É elogiada 
em Moçambique a discrição 
com que geriu o desfalque de 
Celso Correia (representante 

dos interesses do ex-PR Ar-
mando Guebuza e actual mi-
nistro da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural) na 
Caixa Geral de Depósitos. 

Em finais de 2018, Sousa 
teve um papel central na reso-
lução do “crash” da rede in-
terbancária gerida pela SIMO, 
empresa participada pelo BdM 
em 51% e pelos bancos co-

merciais em 49%, que substi-
tuiu a Interbancos. O sistema 
foi desenhado pela Business 
First Consulting S.A. (Bizfirst) 
que, por falta de pagamentos, 
suspendeu o sistema. Rogé-
rio Zandamela falou então de 
“ataque cibernético nuclear”, 
recusando-se a negociar com o 
provedor do serviço.

 Ao contrário de Rogério 

Zandemela, a banca comercial 
(à excepção do Millennium 
BIM que não utiliza esta rede), 
accionistas do SIMO com 
49%, iniciou um conjunto de 
procedimentos tendo em vista 
a resolução do problema. 

O próprio primeiro-mi-
nistro, Agostinho do Rosário, 
teria dado luz verde para o 
pagamento dos montantes em 
dívida. Sousa, através da Asso-
ciação Moçambicana de Ban-
cos, liderou o processo negocial 
com a tecnológica portuguesa, 
fechando um acordo que per-
mitiu a reactivação do sistema, 
com custos anuais para o Esta-
do moçambicano revistos em 
baixa. 

A reacção de Rogério Zan-
damela, ultrapassado pelos 
acontecimentos, foi de confron-
tação com a banca comercial e 
com a Bizfirst, insistindo na ne-
cessidade de contratar um novo 
provedor. 

O papel de Rogério Zanda-
mela foi retratado como “pou-
co responsável” e contraditó-
rio com o objectivo formal do 
BdM de se avançar no sentido 

da crescente bancarização da 
economia moçambicana e da 
substituição do pagamento elec-
trónico pelo numerário. São re-
portadas intenções do BdM de 
substituir o actual provedor pela 
empresa concorrente Euronet, 
situação considerada desacon-
selhada pela banca face à ins-
tabilidade que provocaria num 
sistema electrónico com cerca 

de 465 mil transacções/dia. O 
custo de um novo operador di-
ficilmente beneficiaria o con-
tribuinte moçambicano, face à 
revisão contratual negociada 
durante a crise do sistema. 

A intenção de Rogério Zan-
demela poderá estar na base da 
decisão do BdM, cujas conse-
quências são susceptíveis de 
comprometer a carreira futura 
de PS, assim como dos outros 
visados em ocasiões anteriores. 
Outras fontes relacionam igual-
mente o objectivo de atingir o 
próprio BCI, face à existência 
de candidatos à compra do ban-
co. 

O BCI (ex-BNU até 1988) 
é o segundo maior banco em 
Moçambique, com c. de 30% 
de quota de mercado, detido 
maioritariamente pelos bancos 
portugueses Caixa Geral de 
Depósitos (CGD, através da 
Parbanca SGPS ) e BPI . Em 
2018 obteve um lucro líquido 
de EUR 56,8 milhões, corres-
pondendo a um crescimento 
de 62,7% face a 2017, tendên-
cia que persiste em 2019.

 (ÁFRICA MONITOR)

Rogério Zanda-
mela, ex-qua-
dro do FMI, 
gaba-se em 
privado da sua 
independência 
em relação aos 
poderes polí-
ticos (Frelimo) 
no exercício 
das suas fun-
ções, aludindo 
com frequência 
ao facto de não 
ter “cartão do 
partido”, nem 
pretender vir a 
ter. 
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O evento de Karbalá e o 
seu significado 

Mais uma vez o mês de 
Muharram está connosco, dan-
do início a mais um ano (1441) 
do calendário isslâmico. 

Erradamente algumas 
pessoas pensam que a santidade 
deste mês se deve ao trágico 
incidente ocorrido em Karbalá, 
no qual morreu martirizado 
o Imaam Hussein (R.T.A.), 
neto do Profeta Muhammad 
(S.A.W.). Neste incidente mor-
reram, também martirizadas, 
aproximadamente 70 (setenta) 
pessoas, de entre companheiros 
e familiares do Imaam Hussein. 

Não há quaisquer dúvidas 
que esse incidente ocorreu, pelo 
que não pode ser ignorado, 
pois nele há grandes lições para 
nós como muçulmanos, que 
encaramos um futuro sombrio 
e tumultuoso.

Por mais sinistro que este 
incidente tenha sido, a mensa-
gem que dele emana, bem como 
o seu mais profundo significa-
do, têm o poder de nos resgatar 
do estado trágico em que como 
Ummah nos encontramos.

Mas afinal qual é a histó-
ria de Karbalá?

Aparentemente foi uma 
batalha entre dois grupos, de 
um lado o Imaam Hussein 
(R.T.A.), e do outro as forças 
de Yazid Bin Muáwiyah.

Da parte do Imaam Hus-
sein (R.T.A.) a batalha tinha 
por finalidade fazer prevalecer 

a verdade e a justiça.

Esta batalha teve lugar no 
Ano 61 de Hijra, no décimo 
dia do mês de Muharram, que 
coincidiu com o dia de Ãshura, 
num povoado denominado 
Karbalá, distante cerca de 100 
quilómetros de Bagdad.

Na sua essência e forma 
reais, Karbalá apresenta-se 
como a mais saliente exibição 
da maior luta da Humanidade.

De facto, esta batalha é a 
continuação do esforço empre-
endido por todos os profetas e 
mensageiros enviados por Deus 
para estabelecerem a justiça 
no seu sentido real, conforme 
consta do Versículo 25, Capí-
tulo 57 do Al-Qur’án:

“De facto, enviamos Nos-
sos Mensageiros com evidências, 
e com eles revelamos o Livro e a 
Balança (da justiça), para que 
as pessoas a possam observar 
com equidade”.

Na Batalha de Karbalá 
as opções estavam bem claras. 
De um aldo estava a verda-
de, a justiça, a virtude, e um 
compromisso firme para com 
a mensagem divina. Do outro, 
estava o oposto, traduzido pela 
ganância pelos bens mundanos, 
pela falsidade, pela injustiça, 
pela insaciável ambição pelo 
poder, etc., tudo em flagrante 
violação à mensagem divina.

Hoje o Hummah está a 
testemunhar o seu próprio Kar-

balá e por isso, interiorizarmos 
a mensagem que nos transmite 
torna-se uma necessidade do 
tempo que vivemos.

À medida que nos recor-
damos desta batalha, com os 
olhos lacrimosos e corações 
entristecidos, também precisa-
mos de nos questionar: de que 
lado estamos?

Quando olhamos para o 
nosso Mundo de hoje e deter-
minamos a natureza das várias 
forças activas, apercebemo-nos 
de inúmeras injustiças, carac-
terizadas pelo abuso de poder, 
exclusão social, exploração 
aos pobres, frequente recurso 
à força desproporcionada, uso 
frequente de slogans despro-
vidos de qualquer conteúdo, 
materialismo desequilibrado, 
pobreza endémica enfim, uma 
interminável lista de horrores. 

Em todos os cantos do 
Mundo, homens e mulheres 
estão a sair às ruas para protes-
tar contra injustiças de todo o 
tipo, e este nosso Mundo Mo-
derno não apresenta qualquer 
solução.

De facto o consumismo 
e o materialismo exacerbados 
favoreceram o surgimento de 
crises morais gangrenosas, e 
um vazio espiritual na socie-
dade. O Ser Humano tornou-se 
alienado da sua própria realida-
de e do objectivo da sua vida.

Quando olhamos para os 

crimes que se cometem contra 
a Humanidade, apercebemo-
-nos que esta é a era em que 
tudo o que nos choca e assusta 
está a acontecer. Já ninguém 
quer saber do outro, senão de 
si próprio.

Os que conhecem a ver-
dade estão manietados, pois 
sentem que os seus interesses 
podem ficar afectados caso 
ousem levantar-se contra as 
injustiças, tornando-se assim 
meros espectadores à medida 
que a injustiça se vai espalhan-
do por todo o lado.

Mais do que em qualquer 
período, a medida que o Hum-
mah se vai afogando na miséria 
e na dor em cada dia que passa, 
a necessidade de nos voltarmos 
para a principal mensagem do 
Imaam Hussein (R.T.A.) não 
pode ser ignorada.

O  I m a a m  Hu s s e i n 
(R.T.A.) e os seus companhei-
ros aderiram aos princípios 
mais nobres contidos nos en-
sinamentos indefectíveis do 
seu avô, o Profeta Muhammad 
(S.A.W.), com lealdade, honra, 
e compreensão profundas.

A mudança alcançada 
pela sua grande luta começou 
dentro da sua alma, antes de tal 
se manifestar de forma gloriosa 
no plano de Karbalá.

Aparentemente Karbalá 
contém dor, mas na essência e 
na realidade, este evento foi o 

apogeu para todos aqueles que 
deram as suas vidas pela ver-
dade e pela justiça, pela crença 
firme e inabalável em Deus. E a 
nobreza dos seus objectivos ele-
vou esses “Heróis de Karbalá” 
a uma posição distinta, até aos 
últimos tempos.

De Karbalá aprendemos 
a ser sinceros e proactivos, e a 
nos preocuparmos com estes 
membros da Humanidade que 
optaram por se posicionar com 
dignidade em defesa da verdade 
e da justiça.

Neste mês devemo-nos 
recordar, bem como à nossa 
comunidade, das nossas gran-
des responsabilidades.

O  n e t o  d o  P rof e t a 
Muhammad (S.A.W.) sacrificou 
tudo o que tinha para proteger 
o Isslam e os seus princípios.

A medida da nossa entre-
ga a esta causa estará reflectida 
no nosso comportamento, na 
ética e na firmeza, na verdade 
contra a falsidade. Esta é a 
melhor forma de comemorar 
este grande evento de Karbalá.

Devemos estar firmes 
nos nossos princípios, base-
ados no Al-Qur’án e Sunnah, 
e distanciarmo-nos daqueles 
cujo interesse, na realidade 
são os ganhos mundanos, não 
obstantes estejam envoltos na 
capa da religião.

A TODOS, FELIZ ANO 
NOVO ISLÂMICO DE 1441!

zambEzEanUncIe  nO
Departamento Comercial

Contactos: (+258) 823073450 | (+258) 824576070 | (+258) 842698181
E-mail: zambeze.novomedia@hotmail.com

esmelifania2002@yahoo.com.br
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Comitiva governamental envolvida 
em acidente rodoviário com mortes

TINFANELO TAVUMHUNU (Direitos Humanos)

Ocorreu um acidente na lo-
calidade de Massinga que envolveu 
um veículo da polícia que prestava 
escolta ao Governador de Inham-
bane, por ter sofrido um corte de 
prioridade causado por um con-
dutor de outro carro e, segundo 
descrição do acidente, a comitiva 
governamental assinalava a sua 
marcha em missão de urgência. 
Deste acidente registaram-se 5 
mortes e vários feridos, para além 
de outros danos materiais avulta-
dos. Às famílias enlutadas, apre-
sentamos as nossas condolências.

Em princípio, quando acontece 
um acidente deste tipo, considera-
se que o condutor do outro veículo 
não cedeu passagem aos veículos 
em serviço de urgência e, por este 
motivo, tudo é feito para respon-
sabiliza-lo por corte de prioridade 
de passagem. Porém, quando há 
um acidente deste género que re-
sulta em perda de vidas humanas, 
devia ser realizado um inquérito 
rigoroso para se tirarem as devidas 
ilações com vista a evitar situações 
idênticas no futuro, em vez de sim-
plesmente se concluir que a culpa 
é apenas de uma das partes e nada 
há a fazer neste tipo de colisões.

Mas talvez seja necessário ler 
e interpretar o que diz o Código 
da Estrada em relação a este as-
sunto, para desmistificar certos 
conceitos enraizados que muitas 
vezes não coincidem com o que a 
Lei determina.

Comecemos por entender o 
que é considerado um veículo pri-

oritário. “São veículos prioritários os 
que transitem em missão urgente de 
socorro e comitivas governamentais 
assinalando adequadamente a sua 
marcha” (Artº 15 nº3).

Sobre os veículos prioritários, o 
Artº 65 nº1 do Código da Estrada 
diz o seguinte: “Os condutores de 
veículos que transitem em missão 
urgente de socorro ou de polícia, 
assinalando adequadamente a sua 
marcha, podem, quando a sua mis-
são o exigir, deixar de observar as 
regras e os sinais de trânsito, mas 
devem respeitar as ordens dos agen-
tes reguladores do trânsito”. Uma 
redacção idêntica a esta encontra-
se, igualmente, no Artº 15 nº1 do 
Código da Estrada. 

Avancemos agora para uma 
parte da legislação rodoviária que 
normalmente é mal interpretada e 
mal aplicada na prática. O Artº 65 
nº2 diz o seguinte: “Os referidos 
condutores (de veículos prioritários) 
não podem em circunstância algu-
ma, pôr em perigo os outros utentes 
da via, sendo, designadamente 
obrigados a suspender a marcha:

a) Perante o sinal luminoso 
vermelho de regulação do trânsito, 
embora possam prosseguir, depois 
de tomadas as devidas precauções, 
sem esperar que a sinalização 
mude.

b) Perante o sinal de paragem 
obrigatória em cruzamento ou 
entroncamento.”

O Artigo 15 nº 2 do Código da 
Estrada também refere a mesma 
coisa que é descrita no Artº 65 nº2 

(que acabamos de referir), precisa-
mente porque o legislador pretende 
reforçar a ideia de que a prioridade 
não é um direito absoluto.

Com o que acabamos de ler e 
entender, conclui-se que nenhum 
veículo prioritário, incluindo uma 
comitiva governamental, tem o di-
reito de, em circunstância alguma, 
pôr em risco os demais utentes da 
via, somente por usufruir do direito 
de passar em primeiro lugar. A 
segurança tem de se considerar, 
acima de tudo, prioritária, em con-
traponto ao direito de passar em 
primeira posição. Este é um princí-
pio fundamental da segurança 
rodoviária que deve ser respeitado, 
mesmo quando se trata de uma 
comitiva do senhor Presidente da 
República. A prova do que estamos 
a afirmar pode ser constatada 
quando o Presidente da Repúbli-
ca vai seguir um determinado 
itinerário nas suas deslocações. 
Com antecedência, os polícias de 
trânsito posicionam-se junto dos 
cruzamentos para garantir que a 
Comitiva Presidencial não tenha 
de parar quando encontrar o sinal 
luminoso vermelho dos semáforos, 
uma vez que o sinal do Agente 
Regulador de Trânsito, em termos 
de hierarquia, manda mais do que 
o sinal luminoso vermelho. Desta 
forma, garante-se que o Presidente 
da República possa transitar em 
segurança e a grande velocidade, 
sem pôr em risco os outros utentes 
da via, e sem contrariar o que está 
determinado nas Leis rodoviárias. 

Por outro lado, ainda não 
entendemos porque razão no 
nosso país, qualquer dirigente 
governamental com direito a es-
colta, mesmo entendendo-se que é 
necessário dignificar os nossos di-
rigentes, necessita de se movimen-
tar como se fosse o Sr. Presidente 
da República e, frequentemente, 
colocar em risco os outros utentes 
da via, uma vez que não são to-
madas as mesmas medidas que 
são aplicadas quando se trata da 
Comitiva Presidencial. É por isto 
que acontecem acidentes como o 
de Massinga com a escolta do Gov-
ernador de Inhambane. Podemos 
imaginar os remorsos que este 
dirigente deve estar a sentir pela 
tamanha tragédia ocorrida nesta 
sua viagem fatídica de automóvel. 
Desta vez morreram polícias que 
protegiam o Governador, mas 
numa outra situação pode a vítima 
vir a ser o próprio dirigente. Muitos 
dirigentes não programam o seu 
tempo de trabalho e, quando se 
apercebem que estão atrasados para 
a hora da reunião em que irão par-
ticipar, acabam dando instruções 
à escolta para se movimentar em 
velocidades excessivas.

No entanto, entendemos que 
é justo referir que temos visto 
dirigentes, por exemplo, alguns 
ministros e governadores, que se 
deslocam escoltados de um lugar 
para outro com uma tal discrição 
que quase não se dá pela presença 
deles. 

Um conhecido nosso, justifica 

que a razão de tanto alarde que 
é feito por alguns dirigentes em 
altos cargos, possa estar relacio-
nada com a vaidade de que um 
dia poderão vir a ocupar o lugar 
do alto Magistrado da Nação e, 
como tal, precisam de ir treinando 
as deslocações com todo aquele 
aparato solene por uma questão de 
pré-ambientação. Um outro amigo 
nosso alegou que se pode tratar 
de pessoas que sofrem de fobia de 
perseguição e, por isso, transitam 
sempre em velocidade excessiva 
para assim evitarem ser apanhados 
pelos bandidos que supostamente 
vão em seu encalço.

Para terminar, importa ainda 
perguntar se os motoristas que 
conduzem os veículos da polícia e 
que são chamados a fazer escoltas 
dos dirigentes, alguma vez partic-
iparam em cursos de condução 
ofensiva e defensiva para saberem 
prever, antecipar e agir de forma a 
evitar colisões e situações de perigo 
que surgem de forma precipitada? 
Os veículos automóveis que usam 
para este efeito são os mais ad-
equados e possuem condições e 
acessórios de segurança para estas 
funções?

São todas estas questões que, 
em nosso entender, devem ser 
equacionadas e estudadas para 
que, quando sucederem situações 
como a que ocorreu em Massinga, 
não se considere culpado, de modo 
leviano, o interveniente que tenha 
um acidente com uma viatura da 
Comitiva Governamental.

 Como é sobejamente sabi-
do, os chapeiros são os automo-
bilistas que mais acidentes têm 
originado! Causam sinistros que 
resultam em muitas mortes e 
outros tantos feridos que alguns 
até adquirem deficiência perma-
nente!

 As causas daqueles desas-
tres são das mais diversas, desde 
o desrespeito às mais elementares 
regras de trânsito, passando pelo 
excesso de velocidade, ultrapas-
sagens malucas, deficiências me-
cânicas e até falta de perícia dos 
chapeiros que de cobradores de 
manhã à noite passam a conduto-
res de serviços públicos sem que 
tenham frequentado, pelo menos, 
um dia a escola de condução! Ali-

ás, é deveras sabido que muitos 
chapeiros não estão habilitados 
a fazer o serviço de transporte 
público, para não dizer que não 
estão capacitados para conduzir 
nenhuma espécie de viatura, mas 
estando o governo da Frelimo 
impossibilitado de providenciar 
um serviço de transporte público 
aceitável, acaba sendo permissi-
vo, admitindo: 1.que quando os 
chapeiros entendem, de repente, 
façam greve reivindicando o in-
concebível, 2.que alguns inaptos 
e incompetentes ponham perma-
nentemente em risco a vida dos 
passageiros! É também esta per-
missividade do governo da Freli-
mo que explica a existência dos 
aventurados vulgos “My love”, 

que das poucas vezes em que são 
interpelados pela polícia ou se sa-
fam com um pequeno suborno ou 
com intervenção dos passageiros, 
que, ávidos em chegar aos seus 
locais de trabalho ou de residên-
cia para o merecido descanso, 
apupam os agentes da autoridade 
quando estes tentam autuá-los em 
defesa da vida daqueles mesmos 
transportados! 

 Quase em todos os aparato-
sos acidentes que resultaram em 
número elevado de vítimas esti-
veram envolvidos os chapeiros 
urbanos ou de longo curso! Para-
doxalmente, os chapeiros sempre 
saem ilesos para terem a chance 
de voltar a chacinar outros passa-
geiros perante o silêncio cúmplice 

do governo da Frelimo! Aliás, por 
estes dias, quando se conta uma 
história retratando um aparatoso 
acidente de viação, é pleonasmo e 
muito redundante referir que este-
ve envolvido um chapeiro, porque 
o chapeiro é a causa de todos apa-
ratosos acidentes! Qual é o apara-
toso acidente de viação que ceifou 
muitas vidas em que não esteve 
envolvido um chapeiro? Nenhum!

Os chapeiros, insatisfeitos 
com o número de vidas que têm 
estado a ceifar, nos últimos tem-
pos, arquitectaram nova forma de 
chacinar cada vez mais gente! À 
força têm desembarcado passa-
geiros nos semáforos, colocando 
a vida destes em risco! Ministro 
Basílio Monteiro, para provar que 

não falo por falar, ordene uma ve-
rificação durante as horas de ponta 
em Maputo, nos cruzamentos das 
avenidas Eduardo Mondlane com 
Guerra Popular (Ponto Final); 
avenidas Eduardo Mondlane e 
VladmirLénine (Pandora); Edu-
ardo Mondlane e Amílcar Cabral 
(EDM) e Mao Tse Tung e Amíl-
car Cabral! Quando passageiros 
idosos como eu dizem que temem 
descer no semáforo para não co-
locarem em risco as suas vidas já 
curtas, os chapeiros vociferam, 
ameaçam e dizem que pararam no 
semáforo, por isso já não vão de-
sembarcar ninguém na paragem... 
Socorro, Ministro Monteiro! Ex-
cia, todos caminhamos para a 3ª 
Idade! 

Cassamo  Lalá*SObrE O AMbIENTE rOdOVIárIO

Ministros Mesquita e Monteiro, os chapeiros inventaram outra forma de 
matar cada vez mais gente! À força desembarcam passageiros nos semáforos!
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Eu tinha uma 
ideia sobre o 
papel de um de-
putado. De facto, 
sempre pensei 
que um deputa-
do é um político 
movido pela 
vontade de servir 
efectivamente o 
eleitor que o pôs 
no parlamento 
através do seu 
voto. Clarifican-
do: pensava eu 
que uma vez 
eleito, uma das 
principais pre-
ocupações do 
deputado seria 
a de lutar pela 
transformação 
das preocupa-
ções dos seus 
eleitores em leis 
que sirvam os 
seus interesses.

O famoso subsídio de reintegração 
para deputados!!!

Começo por tentar 
explicar o signi-
ficado da palavra 
reintegração: de 
acordo com di-

cionários da língua portuguesa, 
reintegração significa “acto ou 
efeito de reintegrar. Reintegrar 
alguém que foi demitido da sua 
antiga função ou posto de tra-
balho. Outros significados: ac-
ção ou efeito de restituir; acto 
de reabilitar.

Vem esta pequena introdu-
ção a propósito da informação 
que foi posta a circular recen-
temente nas redes sociais, in-
dicando que alguns “represen-
tantes do povo” – entenda-se 
deputados, estão próximos de 
se reformar, e que na sequência 
irão se beneficiar de subsídios 
chorudos de “reintegração”, 
de cerca de 2.000.000,00 de 
meticais. O pacote inclui uma 
mesada, designada subsídio, 
de pouco mais de 1200 dólares 
americanos a embolsar até ao 
extinguir das suas belas vidas. 

Por outras palavras, os nos-
sos deputados, após cumprirem 
um determinado número de 
mandatos, “pegam”, primeiro, 
na mola reintegradora, fazem 
dela o que bem (ou mal) qui-
serem e, de seguida, mensal-
mente, embolsam os tais mil e 
duzentos e tal dólares e fazem 
também de leso que lhes dar na 
gana, como sói dizer-se. Não 
sei é se a mesma sorte recairá 
sobre aqueles que regressarão 
aos antigos postos de trabalho, 
pois, se assim acontecer, estes 
irão embolsar mensalmente o 

equivalente a dois ordenados.
Uma maravilha esta coisa 

de ser deputado! É mesmo nice, 
meu! Sobretudo se se tiver em 
conta que para muitos dos 
“nossos representantes”, che-
gado o momento das sessões é 
só vestir-se, pegar numa pasta 
ir a sala sentar-se, ir aos lan-
ches, cochilar, bater palmas e, 
terminada a sessão, bazar para 
casa e, amanhã e noutro ama-
nhã, repetir-se o cenário até ao 
fecho de cada legislatura.

Eu tinha uma ideia sobre 
o papel de um deputado. De 
facto, sempre pensei que um 
deputado é um político movi-
do pela vontade de servir efec-
tivamente o eleitor que o pôs 
no parlamento através do seu 
voto. Clarificando: pensava eu 
que uma vez eleito, uma das 
principais preocupações do 
deputado seria a de lutar pela 
transformação das preocupa-
ções dos seus eleitores em leis 
que sirvam os seus interesses. 
Infelizmente, o que vejo na 
prática são deputados preocu-
pados apenas com os seus um-
bigos. Na verdade, basta ver as 
votações de matérias relativa 
aos seus interesses. Aqui nun-
ca há divergência. É sempre 
por unanimidade. Contudo, 
quando se trata de temas trans-
versais da vida social e política 
do país, aí já não há unanimi-
dade. E, nestes casos de de-
sencontros de pontos de vista 
sobre o assunto que estiver em 
debate, para apimentarem as 
picardias indicadoras das dis-
cordâncias, são-nos dadas ou-

vir e assistir aqueles espectá-
culos deprimentes recorrentes.

Sabe-se, de fontes avulsas 
que, por isso não posso reputá-
-las de fidedignas, que a casa 
do Povo de Moçambique não 
tem iniciativa de leis, que ape-
nas se limita a aprovar ou a 
reprovar propostas de lei vin-
das de “fora”.Será verdade? 
Se for, então estamos mesmo 
mal. Aliás, não me lembro, na 
verdade, de ter lido ou ouvido, 
que em sessão plenária “X ou 
Y”, a Assembleia da Repú-
blica esteve a analisar as suas 
próprias propostas de Lei. Isto 
quer dizer mesmo que os de-
putados ”não fazem mesmo 
nada”. Por isso, não deviam, 
primeiro, ter os salários que 
têm. Segundo, não deviam, na 
minha humilde opinião, bene-
ficiar de mola reintegradora 
nenhuma e muito menos a fa-
mosa pensão mensal de mais 
de 1200 dólares americanos.

Não admira, por isso, que 
por causa da ociosidade em 
que os deputados se encon-
tram, ocupem o seu tempo 
laboral na concertação de po-
sições para aquelas vozearias 
absurdas que temos vindo a 
assistir, intervaladas pelas 
chamadas visitas de trabalho 
“aos seus círculos eleitorais”. 
E, mesmo aí, alguém sabe o 
que eles “andam” a fazer du-
rante as tais visitas?

Estamos, portanto, perante 
uma situação a todos os títulos 
inaceitável. De facto, não me 
parece justo que indivíduos 
que pouco fazem (na minha 

humilde opinião), tenham di-
reito a chorudas recompensas 
e, ainda por “baixo” usufruam 
de mesadas tão espectaculares 
como as acima referidas. Daí 
que me veja na obrigação de 
perguntar o seguinte:

• Porque carga de água, é 
que tem de ser o próprio 
parlamento a decidir so-
bre os proventos dos de-
putados?  

• Porque é que, sendo eles 
(os deputados) servido-
res públicos, iguais a 
dezenas de milhares de 
funcionários públicos os 
seus salários e demais re-
galias, não são decididos 
pelo governo? 

• Que trabalho tão extra-
ordinário realizam os 
“nossos” deputados para 
beneficiarem deste trata-
mento excepcional?

Como é do domínio ge-
ral, hoje por hoje, ouve-se, 
um pouco por todo o lado, a 
exigência da inclusão, tanto 
no que se refere aos deveres, 
assim como relativamente aos 
direitos. Então, devia ser dado 
também aos milhares de outros 
servidores públicos, a possibi-
lidade de escolherem eles mes-
mos os benefícios decorrentes 
das suas funções. Até para re-
duzir os esquemas que resul-
tam em extorsões aos cidadãos 
quando este solicitam serviços 
do Estado nas repartições pú-
blicas.

ONTEM HOjE E AMANHã Marcelino Silva – marcelinosilva57@gmail.com
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Estamos em tempo de campanha. Tempo em que promes-
sas de namoro e futuros casamentos se vão desenrolando. 
Uns como se recomenda, outras à maneira dos dércios, 
que incondicionalmente manipulam, jogam, e enganam 
os outros. Como foi o último caso do rapazolas Dércio, 

que sem eira nem beira, a ser verdade, namorou e casou a expensas 
zero. Uma falcatrua social do tamanho dos céus, e que fez correr mui-
ta saliva no seio da comunidade moçambicana.

Hoje, o que nos comove a falar dos Dércios é o comportamento 
menos saudável de alguns compatriotas, que imbuídos do espí-
rito do poder e na ganância de mastigar dinheiro da campanha, 
mentem que se fartam. Falam, uivam até ferir alguns tecidos 
da laringe, garantindo mundos e fundos aos menos incautos. A 
campanha eleitoral tem destas. Congregar muito dércios, pala-
vreando em torno do futuro do país.

A história repete-se, todos anos eleitorais, com os candidatos 
a dourar o discurso, recorrendo ao populismo barato lançando 
mão de mentiras, a fim de conquistar o voto do eleitor. É preciso 
ficar atento à falácia, ao ludíbrio como arma eleitoral. Candidatos 
que vendem gato por lebre e esperam, com isso, conquistar o 
coração e o voto dos incautos que vão às urnas.

Neste período do torneio eleitoral, todos partem em igualdade 
de circunstâncias, todos se esmeram em prometer o que não vão 
entregar. A campanha da mentira já começou. Todo cuidado é 
pouco. Há exemplos de bradar aos céus. Como o daqueles candi-
datos que dizem que no seu governo, caso vençam o escrutínio, 
não haverá polícias magrinhos nem professores esfomeados, 
porque haverá dinheiro à farta. Papo dos dércios da política.

O arranque da campanha eleitoral foi satisfatório, apesar de 
um e outro incidente de somenos importância. Os primeiros 
dias da campanha foram marcados pela realização de comícios, 
desfiles, contactos interpessoais, afixação de material de propa-
ganda e divulgação dos manifestos eleitorais.

Foi bonito. Recomenda-se até ao final da campanha. A festa 
deve continuar em todos os sentidos. Os discursos encontram 
eco nas diversas camadas da sociedade. Os 40 e tal dias que so-
bram vão trazer outras nuances. O país político está em ebulição. 
Fervilha-se em todo o canto. Molduras humanas vão testemu-
nhando as promessas e falsidades.

Em anos eleitorais, os candidatos  fazem suas campanhas e 
propagandas eleitorais em vários veículos de comunicação e, para 
conquistar votos, esses candidatos prometem muitas coisas aos 
eleitores, mas sabemos que depois de eleitos muitas promessas 
não são cumpridas.

As promessas eleitorais são consideradas  mais intenções 
do que compromissos, pois não existem exigências de que as 
promessas de políticos em campanha sejam cumpridas durante 
o possível mandato, nem há sanções para os eleitos que não as 
cumprirem. Resumindo, de vez em quando, é bom fazer ouvidos 
moucos, porque estamos em campanha. Assim sendo!

Editorial

Os recentes acontecimentos em Quelimane, na Zambézia, entre os 
membros relevantes do partido Renamo e o seu candidato a gover-
nador nessa província, Manuel Araújo, não favorecem a imagem do 
candidato e, lamentavelmente, fragilizam a imagem do partido.  

 É inquestionável que a trajectória ambígua e mutável do candidato 
Araújo, nos últimos anos, evidencia que ele apenas visa o interesse e 
benefício pessoal independentemente dos princípios e da ética política, 
que qualquer pessoa dedicada ao serviço dos cidadãos deve respeitar 
e proteger. 

   A sua história recente revela a sua falta de ideologia e de respeito 
pelos seus eleitores. Primeiro, foi membro da Renamo durante alguns 
anos em postos relevantes, mas quando a Renamo, por falta de estra-
tégia política, reduziu as suas hipóteses de obter resultados razoáveis, 
mudou a sua ideologia e passou para o MDM que, na época, tinha mais 
hipóteses de sucesso. Venceu as eleições autárquicas e foi o presidente 
do Conselho Municipal de Quelimane.

   Com o declínio do MDM e as escassas expectativas de poder 
continuar em postos relevantes, ele voltou a mudar a sua ideologia 
e princípios e integrou novamente a Renamo, onde é candidato a 
governador na Zambézia, porque actualmente na Renamo tem mais 
possibilidades de bons resultados do que se estivesse no MDM.

  Na sequência da sua trajectória política oportunista, num futuro 
próximo poderemos vê-lo bater à porta da Frelimo ou do novo par-
tido Nova Democracia, se esta mudança lhe permitir continuar em 
postos importantes e satisfazer as suas ambições pessoais, não as dos 
cidadãos, essas não importam. 

  Estas acções políticas obscuras e inadmissíveis visam somente os 
seus interesses económicos e de poder, totalmente alheias à discipli-
na e aos princípios éticos que os políticos e os funcionários públicos 
devem exercer e demonstrar aos seus eleitores.

Que respeito e que princípios éticos pode uma pessoa como Manuel 
Araújo oferecer, sendo que apenas defende os seus próprios interesses, 
mudando de partido? 

   Que garantias têm os eleitores de que este político permanecerá 
na Renamo num futuro próximo?

 O que pode um político oferecer com tais acções e deserções de 
um partido para outro e vice-versa, que confiança nos seus princípios 
e acções pode oferecer aos seus potenciais eleitores? 

   Estas acções e enganos só podem prejudicar o seu actual partido 
Renamo e favorecer os outros partidos e os seus candidatos que não 
estiveram envolvidos nestes movimentos. Sem dúvida, os partidos que 
aceitaram os seus movimentos interessados também têm uma res-
ponsabilidade, porque tinham a certeza de que, na altura em que esta 
situação os favoreceu, também são responsáveis pelos seus resultados 
futuros, por confundir os seus eleitores e simpatizantes.

Guerras internas 
fragilizam Renamo 

na Zambézia 

| OpINIãO |

Os Dércios da 
política!

FAbIãO CArApAU
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Tal como já se antevia, a 
Renamo está a violar verbal-
mente o Acordo de Paz e Re-
conciliação que assinou o mês 
passado com o Governo da 
Frelimo.

Com efeito, a Renamo reac-
tivou a sua guerra de palavras 
contra a Frelimo e o seu Gover-
no, quando no último sábado 
iniciou a sua campanha eleito-
ral, enquanto um dos mais de 
36 partidos que vão participar 
nas eleições gerais que terão 
lugar no país a 15 de Outubro 
deste ano.

Está a violar porque o 
Acordo de Paz e Reconciliação 
de Maputo, que a Perdiz assi-
nou com o Governo da Frelimo 
liderado por Nyusi, deixa mui-
to claro que as partes devem se 
abster de todas as acções ver-
bais ou belicistas que possam 

perigar a manutenção da paz e 
da convivência harmoniosa da 
família moçambicana.

Praticamente, as interven-
ções dos dirigentes e candida-
tos da Renamo que participam 
nesta campanha são contra o 
bom nome e reputação da Fre-
limo e de todos os seus mem-
bros, porque são rotulados de 
mbafas ou ladrões, como se 
cada um e todos eles fossem 
larápios ou gatunos.

Até o caso das dívidas ocul-
tas é apontado pelos dirigentes 
da Renamo como uma das pro-
vas mais irrefutáveis de que os 
membros da Frelimo são todos 
ladrões. Isto é injusto, porque 
já sabemos que é um punhado 
de moçambicanos membros da 
Frelimo já detidos pela pelas 
autoridades competentes por 
se terem envolvido neste calote 

concebido e executado por es-
trangeiros ligados a uma em-
presa libanesa.

Ninguém nega que há ma-
landros que se infiltraram no 
seio da Frelimo, no Aparelho 
do Estado, com a intenção úni-
ca de roubar, como não se pode 
assumir que todos os membros 
dos partidos da oposição se-
jam santos. Quem assim acre-
dita está a ser ingénuo. Todos 
os partidos são susceptíveis 
de infiltrações e negar isto é 
o mesmo que negar que o Sol 
não existe.

Uma coisa é estar contra a 
corrupção, outra é acusar to-
dos os membros de um parti-
do de serem corruptos. Quem 
acusa todos os membros da 
Frelimo de serem ladrões é, no 
mínimo, um mau juiz. A Fre-
limo tem mais de quatro mi-

lhões de membros e milhões 
de simpatizantes e não podem 
ser todos gatunos.

Aliás, a maioria dos seus 
membros são tão pobres quan-
to a maioria dos outros mo-
çambicanos. Sei que entre os 
membros da Renamo que têm 
feito esta acusação em massa 
dos membros da Frelimo o 
fazem por mero oportunismo 
político para ver se pode indu-
zir todo o povo a assumir isso 
e assim votar em massa pela 
sua Renamo.

Esta sua estratégia pode 
ser contraproducente à própria 
Renamo, porque se os mem-
bros da Frelimo reactivarem 
também a sua guerra de pa-
lavras e voltarem a expor os 
hediondos crimes que a Perdiz 
cometeu contra o povo durante 
a guerra que moveu durante 16 

anos ao serviço do apartheid 
não se sairá nada bem. É que 
os seus crimes não diferem 
dos que são cometidos agora 
em Cabo Delgado onde mal-
feitores estão degolando popu-
lações inocentes.

Os membros da Renamo 
não podem pensar que o povo 
esqueceu as matanças que fez 
durante esses 16 anos e mais 
recentemente quanto entre 
2013 e 2016 protagonizou es-
caramuças em alguns pontos 
do país.

Devem se abster de fazer 
julgamentos para que não se-
jam também julgados tal como 
avisou há mais de dois mil anos 
o lendário Jesus Cristo. Antes 
de tentar tirar o argalho que 
está nos olhos dos outros, a Re-
nano deve tratar de tirar os que 
estão nos seus próprios olhos.

A Renamo está a violar o Acordo de Paz do mês passado

A nova política africana da Rússia

Por razões geopolí-
ticas e ideológicas, 
a União Soviética 
teve uma forte li-
gação e influência 

em África no tempo da Guer-
ra Fria. Quanto à ideologia, 
muitos movimentos indepen-
dentistas africanos adoptaram 
princípios marxistas-leninistas; 
não tendo a Rússia um passa-
do colonial africano, Moscovo 
estava à vontade em matéria de 
luta anticolonial, enquanto os 
EUA estavam limitados pela 
sua aliança com as potências 
europeias que partilharam Áfri-
ca no final do século XIX. 

Apoiando os movimentos 
independentistas na luta arma-
da, a URSS criou uma forte 
rede política africana, desde a 
FLN argelina até ao ANC na 
África do Sul, passando pelos 
territórios sob domínio portu-
guês. Alianças políticas, coo-
peração económica e militar, 
vendas de armamento, tudo 
isso se seguiu quando estes 
chegaram ao poder.

Com o fim da URSS em 
1991, esta política eclipsou-
-se. A Rússia e as ex-repúbli-
cas soviéticas conheceram um 
período de interregno, crise 
política e afastamento da cena 
internacional, que coincidiu 
com o governo de Yeltsin. Por 
toda a parte o modelo socialista 

sofreuas consequências deste 
fim do comunismo soviético 
e o mercado tornou-se o novo 
deus. 

A Rússia sai desse período 
com a chegada ao poder de Pu-
tin que vai restaurar a estabili-
dade interna do país e procurar, 
progressivamente, devolver à 
Rússia o seu estatuto de poder 
mundial. 

Nunca se tratou nem se trata 
de voltar ao nível da superpo-
tência soviética; e muito menos 
de exercer qualquer influência 
ideológica aparentada com o 
comunismo. Putin quer que a 
Rússia seja um poder respeita-
do na Eurásia e, para isso, tem 
sabido jogar muito bem com 
os recursos do país: recursos 
energéticos – a Rússia conti-
nua a ser um grande produtor 
e exportador de petróleo e gás 
natural (de que fornece a Euro-
pa) – e recursos militares: são 
as segundas Forças Armadas 
do mundo em termos de arse-
nal nuclear e têm excelentes 
forças convencionais.

Como e onde entra a África 
neste desígnio?

Perante o empenho da 
China, da continuidade dos 
interesses euro-ocidentais e 
americanos, dos movimentos 
do Brasil, da Índia e do Japão, 
não é estranho que a Rússia 
queira estar presente no Con-

tinente Africano, onde se en-
contram importantes recursos 
energéticos, minerais e agríco-
las, uma população que cresce 
exponencialmente e se urbani-
za aceleradamente, e onde há 
necessidade de investimento, 
máquinas e infra-estruturas.

Putin é um líder forte que 
tem por modelo histórico – 
disse-o na entrevista ao Finan-
cial Times em que apontou o 
declínio do liberalismo e do 
multiculturalismo “ociden-
tais” – Pedro o Grande, o Czar 
que modernizou a Rússia e fez 
dela uma potência no princípio 
do século XVIII.

Para além da afirmação de 
poder– aproveitando a impor-
tância das indústrias militares 
russas, a participação de tropas 
nas missões de peace keeping 
da ONU e a tradição vinda dos 
tempos da URSS de boas rela-
ções com países como o Egip-
to, Argélia, Angola, Sudão, 
e Etiópia – Moscovo tem um 
programa de expansão eco-
nómica e industrial. As áreas 
preferidas, em que a Rússia 
possui grande experiência e 
uma boa tecnologia, são o sec-
tor energético, o gás natural e 
o nuclear (uma parte substan-
cial das populações africanas, 
à volta de 600 milhões de pes-
soas, ainda não têm acesso à 
electricidade), e a mineração. 

Por outro lado, as reservas rus-
sas de gás natural, petróleo e 
minerais estratégicos não são 
eternas e África é rica nestas 
matérias. Por isso grandes 
companhias como a Gazprom, 
a Lukoil, a Rosneft, a Rosa-
tom, a Alrosa, estão presentes 
em países como a África do 
Sul, Angola, Argélia, Egipto, 
Gana e Costa do Marfim.

Quanto à cultura e educa-
ção, a Rússia, por ausência 
de uma presença colonial em 
África, não tem a área linguís-
tica de Estados russo falantes 
como a França, a Grã-Bretanha 
ou Portugal. Procura agora, re-
tomando uma tradição do tem-
po soviético com a Universi-
dade Patrice Lumumba, atrair 
estudantes e quadros africanos 
com bolsas de estudo.

Num mundo em que a Re-
alpolitik –  política dos inte-
resses  nacionais dos Estados 
– volta a ser a regra inspira-
dora dos líderes políticos, a 
Rússia de Putin tem actuado 
com grande sucesso, conside-
rando os seus recursos à par-
tida: embora sendo o maior 
país do mundo, tem uma po-
pulação que não chega aos 150 
milhões– muito menos que a 
China, a Índia, o Brasil, ou os 
EUA – e uma economia que 
vale menos que a italiana. Mas 
usou magistralmente o factor 

militar, os recursos em oil and 
gas, uma diplomacia realista 
combinada com o braço arma-
do quando necessário em áreas 
como o Médio Oriente, onde 
salvou o seu aliado sírio que 
todos davam por perdido.

Faz isto também graças à 
unidade interna, com Putin a 
apoiar-se no patriotismo e or-
gulho do povo e na igreja or-
todoxa. Para consolidar a sua 
nova política africana, Putin, 
além de encontros bilaterais 
com chefes de Estado africanos 
(como sucedeu recentemente 
com o Presidente Nyusi), tem 
agendada uma grande confe-
rência para Sochi, entre o Mar 
Negro e o Cáucaso, no Outono, 
onde estará presente uma lista 
muito significativa de líderes 
africanos.

A reunião em 24 de Outu-
bro próximo será co-presidida 
por Putin e pelo Presidente Ab-
dul Al-Sisi do Egipto, actual 
presidente da União Africana. 
Será precedida, a 23, por um 
Fórum Económico russo-afri-
cano. Segundo o texto oficial, o 
tema principal do encontro será 
o “estado actual e perspectivas 
das relações da Rússia com os 
países africanos e a expansão 
da cooperação política, econó-
mica, técnica e cultural”, bem 
como “a resposta conjunta a 
novos desafios e ameaças”.

j A I M E  p I N T O  N O g U E I r A

gUSTAVO MAVIE
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Terceiro dia da campanha na província de Maputo

Parruque prioriza contacto 
interpessoal no mercado “Santos”

o cabeça-de-lista a governador da província de maputo 
pelo partido Frelimo, Júlio Parruque, escalou, esta segunda-
-feira, terceiro dia da campanha eleitoral, o mercado Santos, 
cidade da matola, onde se evidenciou pelo contacto interpes-
soal com os vendedores daquele mercado.

Para conquistar 
o eleitorado nas 
eleições gerais de 
Outubro próximo, 
Parruque disse co-

nhecer os principais desafios 
da província, que sobretudo 
apoquentam a camada juvenil e 
disse que o seu manifesto tem 
ideias e visão muito concretas 
para a habitação para os jovens. 

Segundo intervenção do 
cabeça-de-lista da Frelimo, um 
dos passos a dar, caso venha a 
ser eleito governador da pro-
víncia de Maputo, passa pela 
concessão de DUATs da me-
lhor forma possível, ou seja, 
parcelado e infraestruturado, 
uma vez que, disse, existe terra 

para o efeito, devendo apenas 
haver uma boa organização e 
gestão do solo. 

É que, segundo o argumen-
to de Parruque, quando os jo-
vens têm acesso a DUATs para 
habitação, não serão obrigados 
a contrair dívidas na banca para 
aquisição deste espaço, e com a 
renda do seu trabalho poderão 
erguer sua habitação aos pou-
cos, de acordo com as capaci-
dades.

Apesar de a província re-
gistar algum desenvolvimento 
socioeconómico, reconheceu 
Parruque, no entanto, que pre-
valecem alguns desafios no 
que refere a expansão da rede 
de abastecimento de água com 

qualidade à população daquela 
província, sobretudo nas zonas 
recônditas.

Consta ainda entre desafios 
indicados pelo cabeça-de-lista, 
a necessidade de expansão da 
energia eléctrica a população 
daquela província. Parruque 

disse ser fundamentalmente 
necessário que a população sai-
ba a quem escolher na hora de 
votar, adiantando que votar na 
Frelimo é votar no futuro segu-
ro para o desenvolvimento.

“Ainda há partes que preci-
samos de água, de energia e é o 

que vamos continuar a fazer fa-
seadamente, no sentido de que 
a energia chegue a mais pontos 
da província. Há zonas que as 
pessoas já não suportam viver 
sem energia, e isto porque es-
tamos a desenvolver”, precisou 
Parruque.

LUÍS CUMBE

Defende PODEMOS

Eliminar cordas que sufocam 
moçambicanos há 44 anos

Os moçambicanos devem remover a corda que os sufoca 
desde a independência, através da mudança de governação. 
É a visão do Povo Optimista pelo Desenvolvimento de Mo-
çambique (PODEMOS) que nos primeiros três dias da caça 
ao voto optou pelo contacto interpessoal de maneiras a dis-
seminar a sua estratégia de governação caso aquele partido 
seja eleito.  

Sem algum panfleto colado 
nas principais ruas e avenidas 
da cidade de Maputo, o parti-
do recém-criado PODEMOS 
justifica que é em prol da 
conservação do ambiente. O 
porta-voz da campanha Carlos 
Quembo explica que, embora 
o financiamento para a cam-
panha dos partidos políticos 
ainda não tenha sido canali-
zado, o partido vai fazendo a 

sua campanha com os fundos 
resultantes das contribuições 
dos seus membros.

Carlos Quembo entende 
que o eleitorado não precisa 
de panfletos até porque con-
tribui para a poluição do meio 
ambiente, não obstante o facto 
de terminada a campanha não 
haver remoção dos mesmos.

É nossa tarefa manter o 
contacto interpessoal com o 

público-eleitor para de perto 
compreender suas preocupa-
ções e apresentar propostas de 
soluções, porque é isso que o 
povo moçambicano quer. 

O partido tem levado uma 
corda vermelha amarrada ao 
pescoço em seu contacto com 
o povo. Carlos Quembo ex-
plica que a corda vermelha re-
presenta a situação em que os 
moçambicanos se encontram 
desde a independência. Os 
moçambicanos, disse, actual-
mente vivem um sufoco em 
todos aspectos, daí que o par-
tido está a busca dos caminhos 
para a eliminação das cordas 
que há 44 anos sufocam o mo-
çambicano.

“Se formos a ver os mo-
çambicanos clamam por mu-
danças devido ao esgotamento 
das ideias do partido no poder. 

Há interferência do partido no 
estado. Daí que precisemos de 
solução urgente.” 

“Que solução se propõe?”. 
Carlos Quembo garante que o 
PODEMOS, caso consiga ele-
ger deputados para a Assem-
bleia da República, vai propor 
a revisão da constituição na ín-
tegra de modo que, de uma vez 
por todas, haja separação dos 
poderes legislativo, judicial e 
executivo. Isso, ainda segundo 
Carlos Quembo, poderá redu-
zir os índices de corrupção que 
enfermam o país.

“Se o presidente que ganha 
uma eleição é mesma pessoa 
que ocupa o cargo de presiden-
te do partido, não haverá sepa-
ração de poderes”, sublinhou.

Carlos Quembo disse, por 
outro lado, que o seu partido 
é conhecido pela sua origina-

lidade e por ser um partido que 
viu sua pretensão de concorrer 
nas eleições provinciais e pre-
sidenciais ser anulada pelos 
órgãos de gestão eleitoral por 
não reunir assinaturas sufi-
cientes.

Por último, o Partido PO-
DEMOS vai continuar com a 
sua campanha eleitoral e diz 
ainda que vai continuar a pri-
vilegiar o contacto interpesso-
al nos locais de aglomeração 
populacional como mercados, 
terminais de autocarros entre 
outros. Aos finais de semana, 
ainda segundo Quembo, a sua 
formação política pretende 
entrar de casa em casa para a 
apresentação do seu manifesto 
eleitoral e explicar o eleitora-
do sobre a estratégia de gover-
nação que segundo ele é discu-
tido na casa do povo.

ELTON DA GRAçA
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Telecomunicações nacionais com 
85% de cobertura nacional

o Governo expandiu a rede de telecomunicações, incre-
mentando a cobertura populacional de cerca de 65%, em 
2014, para cerca de 85%, até ao primeiro semestre deste ano, 
disse ontem, em maputo, o secretário permanente do ministé-
rio dos Transportes e Comunicações, Pedro Inglês.

Pedro Inglês acres-
centou que, duran-
te este quinquénio 
(2015-2019), cuja 
meta era cobrir 

100% dos postos administra-
tivos e 50% das localidades, o 
sector registou progressos as-
sinaláveis, tendo até finais do 
primeiro semestre deste ano, 
coberto 86% dos postos admi-
nistrativos e cerca de 60% das 
localidades, superando a meta 
fixada no PQG (Plano Quin-
quenal do Governo).

Para além da expansão da 
rede de telecomunicações, o 
País implementou, nos últimos 
quatro anos, projectos estraté-
gicos de massificação do uso 
das Tecnologias de Informação 
e Comunicação, como são os 
casos do processo de Migra-
ção de Radiodifusão Analógica 
para Digital, Projecto de televi-
são via satélite para 500 aldeias 
moçambicanas, o Projecto de 
Praças Digitais, construção de 
Centros Multimédia Comuni-
tários, entre outras iniciativas.

Pedro Inglês falava na 
quinta-feira, 29 de Agosto, 

na cidade de Maputo, na ceri-
mónia de abertura da terceira 
Conferência Nacional de Tele-
comunicações, que teve como 
lema “Telecomunicações em 
Moçambique: Prontidão Para a 
IV Revolução Industrial”.

Na ocasião, o presidente 

do Conselho de Administração 
(PCA) da Autoridade Regula-
dora das Comunicações (ARE-
COM), Américo Muchanga, 
defendeu a necessidade de os 

cidadãos, as empresas, o Go-
verno e o Estado apostarem nas 
telecomunicações pois isso vai 
“contribuir para o aumento da 
produtividade, eficiência, bem 
como para a criação de novos 
serviços”.

“As telecomunicações já 

não servem apenas para nos 
comunicarmos. Elas são par-
te da infra-estrutura de que as 
empresas e as pessoas precisam 
para funcionar e para aceder 

a diversos serviços, respecti-
vamente. Sem as telecomuni-
cações o cidadão não vai con-
seguir, por exemplo, comprar 
energia ou pagar uma factura 
de água”, enfatizou o PCA da 
ARECOM.

A propósito, Américo Mu-

changa apontou a instalação de 
(mais) infraestruturas de aces-
so, o aumento da capacidade e 
a adesão por parte das empresas 
(através da criação e introdução 
de novos serviços no mercado) 
como factores fundamentais 
para assegurar que o País tire 
proveito dos benefícios do uso 
das telecomunicações.

“As empresas, sobretudo, 
devem ter a preocupação de in-
tegrar os serviços que prestam 
aos cidadãos numa plataforma 
tecnológica para que estes (os 
cidadãos) tenham a sua vida 
simplificada”, sublinhou.

Importa realçar que a ter-
ceira Conferência Nacional 
de Telecomunicações contou 
com a presença do secretário-
-geral da União Africana das 
Telecomunicações (ATU, sigla 
em inglês), John Omo, que, na 
sua intervenção, defendeu a 
inclusão dos jovens, mulheres 
e estudantes em discussões re-
levantes para o progresso das 
telecomunicações.

“Eles devem fazer parte 
destes encontros para que pos-
sam conhecer os aspectos prá-
ticos do trabalho do Governo 
e do regulador. Há frutos que 
podemos colher ao assegurar 
a sua participação nos esforços 
em curso”, afirmou John Omo.

População pede vagões ferroviários para transporte de bens
 A população do distrito de Marracuene pediu ao presiden-

te do Conselho Administrativo (PCA) de Portos e Caminhos-
-de-Ferro de Moçambique (CFM), durante o comício popular 
da Frelimo, na província de Maputo, mais vagões ferroviários 
para o transporte de passageiros e bens naquela parcela da 
província. 

Estas petições foram dirigi-
das ao PCA dos CFM, Miguel 
Matavel, durante o comício 
realizado esta semana, no quar-
to dia da campanha eleitoral, 
orientado pelo chefe da brigada 
provincial, Arão Nhacale. 

De acordo com a popu-
lação, o comboio passa por 
aquele distrito já lotado, o que 
reduz comodidade aos passa-
geiros, para além de limite de 
frequência das rotas, o que tam-
bém cria mais dependência por 
aquele transporte.

 Foi com base nestes argu-
mentos que a população, ques-

tionada se estaria satisfeita com 
os serviços dos CFM, pelo di-
rigente desta empresa pública, 
tratou de apontar na esperança 
de ouvir resposta plausível de 
Miguel Matavel.

Por seu turno, Matavel 
anunciou que a empresa tem 
em vista a compra de um lote 
de, pelo menos, 90 vagões da Í 
ndia, a serem distribuídos um 
pouco pelo país, para dar res-
posta à procura crescente, que 
se verifica tanto no sul como no 
centro do país.

Na sua intervenção, o PCA 
dos CFM fez menção do aci-

dente de comboio de passagei-
ros que descarrilou no ano em 
curso, como o que deu cabo de 
vagões úteis para o efeito, sen-
do que há trabalhos em curso 
no sentido de recuperar parte 
de alguns.

O chefe da brigada provin-
cial de Maputo, Arão Nhacale, 
realçou os esforços do actual 
governo na busca da paz efec-

tiva, como um ganho que abre 
espaço para o progresso e de-
senvolvimento do país, o que 
revela um governo digno de 
confiança para o futuro. 

No entanto, Nhacale, no seu 
discurso, dirigindo-se a popu-
lação de Marracune, começou 
por explicar a importância de 
a população afluir em massa no 
dia 15 de Outubro para votar na 

Frelimo, com vista a permitir 
que o partido continue a criar 
condições melhoradas de vida 
dos moçambicanos.

Nhacale disse que o seu go-
verno tem como plano tornar o 
distrito de Marracuene um dos 
mais desenvolvidos da pro-
víncia de Maputo e, a prova 
disso, está nas infraestruturas 
a serem erguidos um pou-
co pelo distrito. No entanto, 
apontou haver intenção de se 
incidir trabalhos nos sectores 
cruciais de desenvolvimento 
social, desde educação, saú-
de e melhoramento de vias de 
acesso. 

 “É este o sentido de vo-
tar no candidato a presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, votando 
no partido, Moçambique sai a 
ganhar”, disse Nhacale. 

Luís Cumbe

Comício da Frelimo em Marracuene
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Sala da Paz apela ao ambiente 
ordeiro durante o processo eleitoral

A Plataforma de Observação Eleitoral Conjunta, Sala da 
Paz, apelou a todos os actores do processo eleitoral para que 
pautem pelo civismo, urbanidade e tolerância política duran-
te a campanha eleitoral que decorrem, desde dia 31 de Agos-
to, de modo a garantir a realização de eleições livres, justas 
e transparentes.A Sala da Paz entende ser desejo de todos os 
moçambicanos que a campanha eleitoral seja pacífica, ordeira 
e que decorra em ambiente de festa e convivência pacífica na 
diversidade entre os moçambicanos.

“Por isso, como Sala da 
Paz, apelamos às lideranças 
dos partidos principalmente 
a Frelimo, Renamo e MDM 
para que tudo façam ao seu al-
cance de modo a promover um 
ambiente de paz e concórdia 
dentro e fora dos seus parti-
dos, para o bem deste momento 

importante para a nossa jovem 
democracia”, disse na ocasião, 
Felicidade Chirindza, Presi-
dente do Conselho Cristão de 
Moçambique (CCM), durante 
a apresentação do comunicado 
daquela Plataforma à Imprensa.

Este apelo, segundo Chi-
rindza, estende-se, igualmente, 

aos membros e simpatizantes 
de partidos políticos, aos ór-
gãos de gestão eleitoral, às 
missões de observação eleitoral 
de Organizações da Sociedade 
Civil, à Polícia da República 
de Moçambique, aos órgãos de 
comunicação social e ao cida-
dão, no geral, para que partici-
pe activamente na observação, 
reportando os possíveis casos 
de violência eleitoral, usando 
as plataformas disponíveis.

Para a Sala da Paz “é per-
tinente que as lideranças polí-
ticas prossigam com o diálogo 
com vista à implementação 
efectiva do Acordo de Paz De-
finitiva e Reconciliação Nacio-

nal sobretudo no contexto da 
realização das sextas eleições 
gerais e terceiras eleições pro-
vinciais a ter lugar no dia 15 de 
Outubro próximo”.

Em relação a possíveis con-
flitos, de forma específica, a 
Sala da Paz apelou ao execu-
tivo moçambicano a redobrar 
esforços para colmatar os actos 
dos insurgentes em alguns dis-
tritos de Cabo – Delgado que 
tendem a ser uma ameaça à paz 
e tranquilidade dos moçambi-
canos e constituem, também, 
uma ameaça para o ambiente 
de festa que deve caracterizar 
a campanha eleitoral e as fa-
ses subsequentes da campanha 
eleitoral.

A sala da Paz defende que a 
existência de um compromisso 
político forte e sincero das lide-
ranças partidária seria, de facto, 
uma mais-valia para serenar os 
ânimos que têm sido caracterís-
ticos durante a fase de campa-
nha eleitoral e praticamente em 
todas as fases do processo, no-
meadamente no dia de votação, 
contagem, apuramento e vali-
dação dos resultados eleitorais.

“Aos órgãos de comunica-
ção social, especialmente aos 
públicos, apelamos para que fa-
çam uma cobertura jornalística 
baseada em princípios de pro-

fissionalismo e de forma equili-
brada, isenta e imparcial”, dis-
se Chirindza para quem o fim 
destes apelos é que tenhamos, 
em Moçambique, um processo 
eleitoral do qual todos os inter-
venientes possam, no fim, or-
gulhar-se de terem participado.

Ainda no âmbito da busca 
de transparência do proces-
so eleitoral em todas as suas 
fases, Ricardo Moresse, da 
Presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos na Ordem dos 
Advogados de Moçambique, 
assegurou que a sua instituição 
“está capacitar advogados esta-
giários para apoiar os partidos 
políticos no sentido de dirimir 
ilícitos eleitorais que possam 
ocorrer”.

No que tange ao processo 
de observação da campanha 
eleitoral, a Sala da Paz prevê 
cinco mil observadores, e para 
as fases subsequentes (dia de 
votação) estão previstos 20.700 
provenientes das organizações 
da Sociedade Civil membros 
da Sala da Paz espalhadas a ní-
vel do País, cujo enfoque será 
dado às províncias que, histori-
camente, são consideradas pro-
pensas ao surgimento de confli-
tos eleitorais, nomeadamente, 
Nampula, Zambézia, Sofala, 
Manica, Tete e Gaza.

UEM conta com mais 400 plantas no seu campus principal
 O administrador delega-

do do Standard Bank, Chuma 
Nwokocha, defende o envol-
vimento dos estudantes e das 
instituições académicas nas ac-
ções de preservação e conser-
vação do meio ambiente, como 
é o caso do projecto “Plantio de 
Árvores”, promovido pelo ban-
co, no âmbito da celebração dos 
125 anos da sua implantação 
do País, e que escalou na terça-
-feira, 3 de Setembro, o Cam-
pus Principal da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), na 
cidade de Maputo, onde foram 
plantadas 400 árvores.

Para Chuma Nwokocha, 
os jovens e as universidades 
podem desempenhar um pa-
pel fundamental no combate à 
desertificação e às alterações 
climáticas que estão por detrás 
dos desastres naturais, dada a 
sua capacidade de influenciar 
as comunidades, bem como de 
replicar as boas práticas.

“Com o plantio de árvores 
aqui na UEM, o Standard Bank 
pretende convidar cada estu-
dante a reflectir sobre como 
pode contribuir, aqui na uni-
versidade e na sua comunidade, 
para que tenhamos um mundo 
mais verde. Pretendemos, tam-
bém, ajudar a proteger a cama-
da de ozono e, por via disso, 
reduzir o aquecimento global”, 
explicou o administrador dele-
gado do Standard Bank.

Na ocasião, o reitor da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 
Orlando Quilambo, sublinhou 
que a importância desta inicia-
tiva não reside somente na con-
servação e preservação do meio 
ambiente, por via da arboriza-
ção, mas também na melhoria 
do processo de ensino e apren-
dizagem, através da realização 
de estudos sobre as plantas.

“A arborização não deve 
ser apenas para ter um campus 
mais verde, mas tê-lo como 

um espaço onde se pode fazer 
estudos sobre a taxa de cresci-
mento e de sobrevivência das 
plantas, capacidade de resposta 
ao stress ambiental, entre ou-
tras pesquisas. Não almejamos 
somente o verde. Queremos ser 

um exemplo de sustentabilida-
de ambiental”, realçou Orlando 
Quilambo, que apelou à entrega 
de todos os intervenientes, den-
tre os quais alunos, professores 
e corpo técnico-administrativo 
da universidade, com vista ao al-

cance deste desiderato.
Importa realçar que, ainda 

no âmbito desta iniciativa, as 
escolas primárias completas de 
Guaxene, Wiriyamu, Triunfo, 
Chiango, na cidade de Maputo, 4 
de Outubro, na cidade da Matola 
e 1° e 2° Grau de Guava, no dis-
trito de Marracuene, província 
de Maputo, receberam, recen-
temente, um total de 60 árvores 
cada. A iniciativa irá abranger, 
igualmente, a cidade da Beira.

O projecto “Plantio de Ár-
vores” foi lançado em Julho 
último e tem como objectivo 
contribuir para a conscienciali-
zação das comunidades sobre a 
importância da preservação do 
meio ambiente. O mesmo prevê 
o plantio de mais de 3.000 árvo-
res de diferentes espécies, com 
destaque para acácias, palmei-
ras, casuarinas e fruteiras nalgu-
mas rodovias, universidades e 
escolas primárias e secundárias 
das três urbes.
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Jurista português explica origem do 
Processo Civil moçambicano

 A Associação Moçambi-
cana de Juízes (AMJ) reuniu, 
na última quinta-feira, 29 de 
Agosto, em Maputo, juízes, 
docentes e estudantes da Facul-
dade de Direito da Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), 
para reflectirem sobre as ori-
gens do processo civil moçam-
bicano, de modo a perceberem 
os procedimentos práticos do 
modelo processual civil, em 
vigor, e a articulação entre os 
sujeitos e intervenientes pro-
cessuais.

A palestra, promovida pela 
AMJ, em parceria com o Nú-
cleo dos Estudantes da Facul-
dade de Direito da UEM, foi 
orientada pelo jurista português 
António Pracana Martins, que 
dissertou sobre o Direito Ro-
mano e sobre o que ocorreu, 
neste contexto, entre os anos 
1700 e 1800, altura em que vi-
veu o grande jurista português 
José Caetano Pereira e Sousa, 

autor do livro “Primeiras Li-
nhas Sobre o Processo Civil”. 

“As origens do processo 
civil são remotas, vêm desde 
o Direito Romano. O Código 

de Processo Civil que está em 
vigor em Moçambique, apro-
vado, na essência, em 1939, em 
Portugal, foi sofrendo altera-
ções mais ou menos profundas 
sem, no entanto, se descaracte-
rizar”, referiu António Pracana 
Martins.

O jurista acrescentou que, 
em Portugal, antes da produ-
ção do livro “Primeiras Linhas 
Sobre o Processo Civil”, o es-
tudo do direito processual civil 
que era feito na Universidade 
de Coimbra obrigava a que os 
alunos estudassem lendo livros 
escritos em latim. O modelo 
complicado, aparatoso, pesado, 
de movimentos difíceis, demo-
rados e lentos, constituía em si 
mesmo um óbice na vertente do 
acesso à justiça.

Disse, ainda, que esse pa-
radigma não podia vingar para 
um código que se pretendia 
instrumental, acessório, ad-
jectivo como tem de ser um 

código processual: “O bom 
Código de Procedimentos tem 
de necessariamente ser uma 
ferramenta para deixar fluir a 
vida, que permite alcançar uma 
decisão substantiva rigorosa e 
sustentada, e que numa palavra 
se assume como algo cujo valor 
é tanto maior quanto menos se 
notar”.

Abordado momentos após a 
palestra, o presidente da AMJ, 
Carlos Mondlane, disse que 
se pretender com o evento in-
troduzir os estudantes univer-
sitários à componente prática 
das profissões, uma vez que a 
universidade tem ministrado 
conteúdos meramente teóricos.

“Através desta ligação en-
tre o núcleo dos estudantes e a 
AMJ, vamos gradualmente in-
troduzir os estudantes à verten-
te prática das profissões. Neste 
caso, trouxemos um tema mui-
to importante que é para perce-
ber a evolução do modelo pro-

cessual civil moçambicano”, 
destacou Carlos Mondlane.

Tratou-se, conforme enfati-
zou, de uma explicação históri-
ca sobre o processo civil, para 
permitir que os estudantes per-
cebam bem e se situem sobre os 
constrangimentos que muitas 
vezes se colocam no acesso à 
justiça em Moçambique.

Por sua vez, Caio Raposo, 
presidente do Núcleo dos Estu-
dantes da Faculdade de Direito 
da UEM, explicou ser de inte-
resse da organização estudantil 
interagir com as instituições de 
justiça.

“Este evento ocorre no âm-
bito da parceria que o núcleo 
tem com a Associação Moçam-
bicana de Juízes e demais par-
ceiros, porque entendemos que 
mais do que ler os livros temos 
que aliar isto à prática, sendo 
que a única forma de fazer isto 
acontecer é estabelecer parce-
rias”, concluiu. 
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ISSM divulga relatório do mercado de 
seguros de 2018 aos operadores do sector

O Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique 
(ISSM) reuniu, no dia 02 de 
Setembro corrente, com os 
operadores do mercado de se-
guro moçambicano para apre-
sentar e debater o Relatório 
Anual sobre a Actividade Se-
guradora em 2018, em cumpri-
mento do estabelecido no Es-
tatuto Orgânico da instituição.

A reunião contou com a 
participação dos Presidentes 
da Associação Moçambicana 
de Seguradoras, Curratilai-
ne Remane, dos Corretores 
de Seguros de Moçambique, 
George Mathonse, quadros 
do ISSM, representantes das 
seguradoras, corretoras, en-
tre outros convidados que em 
conjunto analisaram e discu-
tiram aberta e profundamente 
aspectos relacionados com o 
desempenho do sector.

No acto de abertura do 
evento, o Administrador do 
ISSM, Domingos José, refe-
riu que em termos globais, 
em 2018, a produção de 
seguros totalizou cerca de 
13.158,9 milhões de Meticais 
de Prémios Brutos Emitidos, 
correspondendo a um aumen-
to de 1%, face a 2017. 

“O resultado líquido do 
exercício da actividade de 
seguros apresentou um lucro 
de 1,479.9 milhões de Me-
ticais, sustentado pelo bom 
desempenho da conta técnica 
Não Vida”, explicou o Admi-
nistrador. 

Em seguida, este desafiou 
os operadores a incrementa-
rem o volume de produção 
através de cobranças de pré-
mios baseados em estudos 
actuais, uso de co-seguro e 
resseguro através de empresas 
nacionais, potenciar a edu-

cação financeira em seguros, 
bem como a adoptarem estra-
tégias para alavancar e credi-
bilizar o sector, em defesa e 
protecção do consumidor e do 
mercado.

Os participantes do even-
to reconheceram o fraco 

crescimento do mercado em 
2018,por razões ligadas ao 
ambiente económico do País 
e apontaram a necessidade 
de prática de prémios susten-
táveis, aliados à robustez fi-
nanceira dos operadores para 
cobrir os riscos associados aos 
grandes projectos de petróleo 
e gás.

No mesmo exercício, o ín-
dice de sinistralidade do ramo 
Vida, situou-se em cerca de 
34.7%, apresentando uma re-
dução de 9,3 pontos percentu-
ais, contra 49,8% do ramo Não 
Vida, revelando uma redução 

de 2,4 pontos percentuais em 
relação a 2017. 

Relativamente aos Fundos 
de Pensões Complementares, 
o volume das contribuições 
situou-se em 812,5 milhões 
de Meticais, revelando um au-
mento de 29,7% face ao ano 
de 2017, tendo o desempenho 
financeiro dos respectivos 
fundos atingido o montante de 
1,268.5 milhões de Meticais, 
uma redução de 11,2% face a 
2017. O relatório do mercado 
de seguros encontra-se no sí-
tio da internet do ISSM: www.
issm.gov.mz
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Os Acordos de Lusaka foram assinados no dia 7 de Setembro 
de 1974, em Lusaka (Zâmbia), entre o Estado Português e a Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO), movimento nacionalista 
que desencadeou a Luta Armada de Libertação Nacional, com o ob-
jectivo de conquistar a independência de Moçambique.

Nestes acordos o 
Estado Português 
reconheceu for-
malmente o di-
reito do povo de 

Moçambique à independência 
e, em consequência, acordou 
com a FRELIMO o princípio 
da transferência de poderes, ou 
seja, transferência da soberania 
que detinha sobre o território 
de Moçambique (Cláusula 1). 
No âmbito dos mesmos acordos 
foi igualmente estabelecido que 
a independência completa de 
Moçambique seria solenemente 
proclamada no dia 25 de Junho 
de 1975, data que coincidiria, 
propositadamente, com o aniver-
sário da fundação da FRELIMO 
(Cláusula 2).

Além dos princípios já enun-
ciados (o da independência e o 
da transferência de poderes), os 
Acordos de Lusaka estabelece-
ram, relativamente ao território 
de Moçambique, o regime ju-
rídico que vigoraria durante o 
período de transição para a in-
dependência (período a iniciar 
com a assinatura dos acordos e 
a terminar com a proclamação 

da independência de Moçam-
bique, Cláusula 3). Tal regime 
consistiu, essencialmente, numa 
bipartição de poderes sobre o 
território, tendo-se confiado a 
soberania ao Estado português, 
representado por um Alto-Co-
missário (Cláusula 4) e o gover-
no ou administração à FRELI-
MO, a quem foi reconhecida a 
prerrogativa de designar não só 
o primeiro-ministro como tam-
bém dois terços dos ministros do 
Governo de Transição (cláusulas 
6 e 7).

O relato dos dias do fim

Durante três dias essa vaga 
alteou-se e chegou a pensar-se 
que chegaria à praia. Ao terceiro 
dia, abateu-se, para não mais se 
levantar, não sem que tivessem 
sido feitas novas promessas e 
garantias vãs.

A 7 de Setembro de 1974 
foram assinados na capital da 
Zâmbia, entre o Estado Portu-
guês e a Frente de Libertação 
de Moçambique, o denominado 
Acordo de Lusaka. Neste acordo 
o Estado Português não só reco-

nheceu formalmente o ‘direito 
do povo de Moçambique à inde-
pendência’ como acordou – ‘em 
consequência’, escreve-se algu-
mas vezes, sem muito respeito 
pela lógica – a data e os passos 
da transferência para a FRELI-
MO da soberania que detinha so-
bre o território de Moçambique.

Pelo Estado português assi-
naram, por esta ordem: Ernesto 
Augusto Melo Antunes (Minis-
tro sem Pasta), Mário Soares 
(Ministro dos Negócios Estran-
geiros), António de Almeida 
Santos (Ministro da Coordena-
ção Interterritorial), Victor Ma-
nuel Trigueiros Crespo (conse-
lheiro de Estado), Antero Sobral 
(Secretário do Trabalho e Segu-

rança Social do Governo Provi-
sório de Moçambique), Nuno 

Alexandre Lousada (tenente-co-
ronel de infantaria), Vasco Fer-
nando Leote de Almeida e Costa 
(capitão-tenente da Armada), 
Luís António de Moura Casano-
va Ferreira (major de infantaria). 
O Acordo seria aprovado e man-
dado publicar pelo Presidente 
da República, General António 
de Spínola, ‘depois de ouvidos 
a Junta de Salvação Nacional, o 
Conselho de Estado e o Governo 
Provisório.

Pela Frente de Libertação de 
Moçambique, com simplicidade, 
assinou Samora Moisés Machel 
(Presidente).

Não era o que se garantia no 
chamado ‘Programa do MFA’ 

nem era o que diziam (era mes-
mo o contrário do que prome-

tiam), às mais altas instâncias 
institucionais do poder revolu-
cionário. Mas era o que estava 
escrito na lógica dos aconteci-
mentos e na intenção de alguns 
poderes de facto e de algumas 
cabeças. Como alguém disse a 
propósito da Revolução France-
sa, ‘o que era necessário (para 
não ser como foi) já não era 
possível’ ou, pelo menos, não se 
revelou possível: a história pas-
sada é a única que é irreversível.

Grassava em todo o terri-
tório, naquilo a que se costuma 
chamar amplas faixas da popu-

lação, o medo e a inquietação 
quanto ao futuro. Já se temia que 
o ‘processo’ acabasse como aca-

bou. O comportamento das for-
ças da Frente de Libertação de 

Dia da vitória ofuscado pelas eleições 

Foi há 45 anos que se abriu o caminho para independência  

| CeNtRaIs |
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Moçambique triunfante não era 
de bom augúrio.

Na véspera, 6 de Setembro, 
Lourenço Marques despovoara-
-se por causa dos comícios or-
ganizados pela FRELIMO à boa 
maneira maoísta. Via-se cada 
vez mais claramente que o po-
der saía da boca das espingardas, 
uma velha lição sempre renova-
da. Segundo alguns relatos, as 
provocações de alguns grupos 
frelimistas no centro da capital 
moçambicana foram a fagulha 
que ateou o rastilho.

Nesse mesmo dia 7, não es-

tava seca ainda a tinta das assi-
naturas de Lusaka (nem talvez 
traçadas sequer), saíram à rua 
nalgumas cidades de Moçam-
bique muitos milhares de pes-
soas, num movimento popular 
que os testemunhos conhecidos 
são concordes em considerar 
‘espontâneo’ e que teve como 
mais espectacular manifesta-
ção a ocupação da Rádio Clube 
de Moçambique em Lourenço 
Marques, que passou a emitir 
em nome do Movimento Mo-
çambique Livre. Nele se uniram 
muitos funcionários da Adminis-
tração e das forças de segurança, 
jornalistas, antigos combatentes, 
gente vulgar (gente que tem os 
seus nomes e a que se costuma 
chamar anónima), chefes políti-
cos moçambicanos de várias co-

res, em sentido literal e figurado.
Tinha-se constituído dias an-

tes um denominado Partido de 
Coligação Nacional em cuja Co-
missão Executiva se juntavam 
representantes do COREMO, da 
FUMO, do MONIPAMO, etc., 
entre os quais Uria Simango e 
Joana Simeão, dois dos mais co-
nhecidos e dos mais desditados. 
Nesse grito de protesto contra 
a entrega de Moçambique a um 
único partido considerado mi-
noritário e que se reclamava na 
sua teoria e na sua prática das 
experiências do ‘socialismo 
real’, aparecia unida gente muito 
diversa, do Dr. Velez Grilo (an-
tigo dirigente do PCP) a Gonçalo 
Mesquitela ou Daniel Roxo. Foi 
um movimento entusiástico mas 
desarmado.

Inesperadamente, foi em Mo-
çambique que eclodiu uma re-
volta desta natureza e destas pro-
porções contra a forma assumida 
pela ‘descolonização’ e não, por 
exemplo, como muitos conta-
riam, em Angola. Durante três 
dias essa vaga alteou-se e che-
gou a pensar-se que chegaria à 
praia. Ao terceiro dia, abateu-se, 
para não mais se levantar, não 
sem que tivessem sido enviados 
a Moçambique representantes do 
Presidente da República, com 
novas promessas e garantias.

A 10, aos mesmos microfo-
nes da Rádio Moçambique Livre 
agora rendida, um representante 
da FRELIMO protegido por mili-
tares portugueses e, ao que teste-
munha Ricardo Saavedra na sua 
dramática crónica vivida desses 
‘dias do fim’, disfarçado ‘com 
uma farda e com os galões de al-
feres do Exército português’, co-
meça assim uma breve alocução: 
‘Galo. Galo. Galo. Amanheceu’ 
(Aqui Moçambique Livre, Li-
vraria Moderna, Joanesburgo, 
1975). Seguiram-se dias de pâni-
co, de saque e violências (3.000 
mortos?), de fuga em massa para 
territórios vizinhos, de prisões e 
degredos e mortes anunciadas. A 
30 desse mês, o General Spínola 
renunciaria atabalhoadamente à 
Presidência da República.

“Eles começaram com tiro-
teios. Foi no bairro do Jardim 
onde vi os primeiros tiros, quan-
do ia para casa, no Infulene. Nes-
sa altura as coisas estavam tão 
complicadas que a gente já não ia 
à escola. [...] Repara no conceito 
que os colonos tinham de nós: um 
povo pacífico, seus empregados, 
seus moleques, obedientes, paca-
tos, patetas. Então eles achavam 
que podiam fazer de nós o que 

A vitória da FRELIMO e 
governo de transição 

A assinatura dos Acordos 
de Lusaka representa a vitó-
ria da FRELIMO, a vitória dos 
moçambicanos do Rovuma ao 
Maputo e do Zumbo ao Índico 
contra as forças opressoras. Por 
isso, em cada dia 7 de Setembro, 
celebramos o Dia da Vitória.

Os Acordos de Lusaka abri-
ram caminho para a criação da 
Comissão Mista Moçambique-
-Portugal, organismo que prepa-
rou as condições para a consti-
tuição do Governo de Transição. 
O Governo de Transição, lide-
rado por Joaquim Alberto Chis-
sano como Primeiro-Ministro 

tomou posse em 20 de Setembro 
de 1974.

Entre as várias tarefas que 
coube ao Governo de Transição 
maior destaque vai para a cria-
ção de condições objectivas 
para a Viagem Triunfal do Ro-
vuma ao Maputo realizada pelo 
Presidente Samora Machel e a 
sua chegada a Lourenço Mar-
ques para a grande festa nacio-
nal de proclamação da Indepen-
dência de Moçambique.

Além disso, o Governo de 
Transição sob a orientação do 
Comité Central da FREIMO 
tinha ainda de assegurar a pre-

paração da proposta do ante-
projecto da 1ª Constituição da 
República Popular de Moçam-
bique, Lei da Nacionalidade e 
Constituição do Primeiro Go-
verno. Finalmente, o Gover-
no de Transição assegurou o 
envolvimento da população no 
exercício e administração do 
poder à escala nacional, através 
dos Grupos Dinamizadores, as 
primeiras estruturas de parti-
cipação das comunidades no 
exercício do poder, pondo fim 
de forma efectiva a presença da 
administração colonial portu-
guesa em Moçambique.

Dia da vitória ofuscado pelas eleições 

Foi há 45 anos que se abriu o caminho para independência  
quisessem. Agora, não sei se eles 
vieram aos bairros aos tiros por-
que nós, nos nossos bairros, er-
guemos as bandeiras da FRELI-

MO e isso lhes causava irritação. 
Eles não enfrentavam grupos 
concentrados. Apanhavam um 
cidadão qualquer e mandavam 

tiros de pressão de ar, caçadeiras, 
e feriram muitas pessoas” - Pedro 
Bule em depoimento a Aurélio 
Le Bon, Maputo, 2013.

| CeNtRaIs |
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Cornelder investe 20 milhões na 
construção do mercado de Marínguè

o distrito de marínguè, 
na província de Sofala, conta, 
desde o dia 30 de agosto, com 
um novo mercado de referên-
cia, construído de raiz pela 
concessionária dos terminais 
de Contentores e de Carga 
Geral no Porto da Beira, Cor-
nelder de Moçambique.

A infra-estrutura, 
com uma área 
coberta de 1.064 
metros quadra-
dos, é constituí-

da por 200 bancas para venda 
de produtos diversos, duas 
lojas, um talho, um escritório 
para a administração do merca-
do, um posto de primeiros so-
corros, dois balneários (femini-
no e masculino), para além de 
um parque de estacionamento, 

posto policial e um armazém 
frigorífico para a conservação 
de produtos frescos.

O mercado possui ainda 
um sistema de abastecimento 
regular e ininterrupto de água, 
composto por três tanques com 
capacidade para 5.000 litros 
cada, e corrente eléctrica.

Para a construção desta im-
portante infra-estrutura, a Cor-
nelder de Moçambique investiu 
um total de 20 milhões de meti-
cais, segundo indicou o director 
executivo adjunto da empresa, 
António Libombo que, duran-
te a cerimónia de inauguração, 
agradeceu ao Governo provin-
cial e à Administração do dis-
trito de Marínguè pela colabo-
ração prestada no decorrer das 
obras.

“A sua colaboração foi fun-

damental para o sucesso deste 
importante projecto. A popula-
ção de Marínguè, as estruturas 
locais, assim como a Cornelder 
de Moçambique aguardavam 
por este momento com muita 
expectativa”, disse António Li-
bombo, que apelou à comuni-
dade a cuidar e valorizar o mer-
cado, que vai contribuir para a 
geração de renda e para o desen-
volvimento do distrito de Ma-
rínguè e da província de Sofala.

Na ocasião, o governador 
da província de Sofala, Alberto 
Mondlane, que dirigiu a ceri-
mónia de inauguração, apelou, 
também, ao uso adequado da 
infra-estrutura, pois “vai im-
pulsionar o comércio e, por via 
disso, alavancar o desenvolvi-
mento económico do distrito”, 
afirmou.

Marracuene

População beneficia de tratamento 
gratuito de vista

Pelo menos mil pesso-
as, carenciadas no distrito de 
Marracuene, província de Ma-
puto, poderão beneficiar de 
serviços de oftalmologia, que 
inclui entrega de óculos de 
vista, no projecto a ser garan-
tido por um grupo de especia-
listas vindo de Brasil. 

Um grupo de especialis-
tas brasileiros encontra-se em 
Moçambique, trazendo inova-
ção tecnológica de óculos que 
podem ser entregues na hora e 
um consultório oftalmológico. 
A iniciativa é do Conselho 
Nacional da Juventude (CNJ) 
em coordenação com o Go-
verno distrital de Marracuene. 

De acordo com o presi-
dente do Conselho Nacional 
da Juventude, Manuel Formi-
ga, estabeleceu-se a parceria 
com uma empresa brasileira, 
constituída maioritariamente 
por jovens, a partir do Fórum 
da Juventude da CPLP, onde 
o CNJ preside o Conselho Fis-
cal.

O projecto, numa primei-

ra fase, vai prover assistência 
médica a pessoas com proble-
ma de vista, desde exames, 
tratamento e orientação mé-
dica para além de doação de 
óculos. Trata-se de uma ac-
ção humanitária gratuita que 
deverá igualmente priorizar 

crianças e jovens identificadas 
de algumas escolas no distrito, 
e não só. 

De acordo com Pedro Sou-
za, um dos especialistas que 
falava a imprensa, o projecto 
poderá estender-se pelo país 
onde se julgar existir mais 

população carenciada para o 
efeito. O objectivo é alcan-
çar mais população que tendo 
problemas de visão não tem 
oportunidade de ser assistida 
devidamente.

“A nossa ideia é começar 
com um projecto-piloto com 

o CNJ, depois vamos estu-
dar com o conselho onde le-
var os mesmos serviços para 
Moçambique no geral. A 
ideia é que a consulta come-
ce do zero, as pessoas que 
não tem oportunidade de ir 
ao médico”, precisou Souza.

Por seu turno, o admi-
nistrador de Marracuene, 
Ahmade Shafee Sidat, dis-
se que o projecto se destaca 
pela singularidade de poder 
incidir sobre a população 
mais carenciada, doando 
óculos que geralmente as 
pessoas mais carenciadas 
têm dificuldade comprar.

“Esta parceria é de lou-
var, e, acima de tudo, es-
tamos a querer apoiar a 
população de Marracuene, 
embora os outros distritos 
também possam se aproxi-
mar. Portanto, gostaríamos 
que essencialmente isto 
abrangesse a pessoas caren-
ciadas, porque esperamos 
uma avalanche de pessoas”, 
indicou Sidat. Luís Cumbe



zambeze  | 19Quinta-feira, 05 de Setembro de 2019

Comercial

| NaCIONaL |

ESPECIALISTA EM MEDICINA 
TRADICIONAL

DOUTOR SOFRIMENTO 
NINGORE

VOCÊ QUE SOFRE DE:

* Impotência sexual
* Esterilidade
* Corrimento
* Borbulhas no pénis
* Sífilis
* Doenças venéreas 
crónicas
* Dores de útero
* Diabetes
* Comichão

* Aumento o sexo e aumenta e 
potência
* Ser apertado por espíritos á noite
* Sonhar a fazer sexo
* Deixar de fumar
* Dar sorte no serviço
* Recuperação de amor perdido
* Asma
* Período prolongado
* Hemorróides
* Dores de coração

As crianças com menos de cinco anos 
recebem tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro da 
Malhangalene, Rua do Alba nº 56, perto da Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 18:00 horas
Contacto: 82- 8050930 | 848050930 | 878050930

Moçambique é o país de maior 
risco de lavagem de dinheiro

Moçambique é o país 
do mundo onde há 
maiores possibili-
dades de lavagem 
de dinheiro e de fi-

nanciamento de terrorismo, revela um 
índice do Instituto de Governação de 
Basileia na Suíça.

O índice de 125 países toma em 
conta índices de instituições como a 
Transparência Internacional, o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional e é baseado em cinco pontos:

Qualidade da Estrutura de moni-
torização e controlo da Lavagem de 
Dinheiro e contra o Financiamento 
do Terrorismo; Pagamento de Luvas 

e Corrupção; Transparência e Padrões 
Financeiros; Transparência e Pres-
tação de Contas no sector Público; 
Riscos Político e Jurídico; O Institu-
to sublinha que o índice “não mede 
a quantidade de lavagem de dinheiro 
ou de actividades de financiamento 
de terrorismo, mas tem sim como ob-
jectivo avaliar o risco dessas activida-
des”.

Moçambique está no topo da tabe-
le com um índice de 8,22 de um má-
ximo de 10.

Cabo Verde em 11º lugar com 
7,01 pontos.

Angola está em 24º lugar com um 
índice de 6,33

Continua desactivação das bases da Renamo 
o secretário-geral da re-

namo, André Majibire, diz 
que o processo de desactiva-
ção das bases do braço ar-
mado da organização ainda 
decorre, classificando a ope-
ração de complexa e sensível.

O Presidente da 
República, Fili-
pe Nyusi, afir-
mou, no mês 
passado, que as 

bases do braço armado da Re-
sistência Nacional Moçambica-
na (Renamo) seriam desactiva-
das até ao dia 21 de Agosto, no 
âmbito dos acordos para uma 
paz definitiva no país.

“Está acordado que todas as 
bases da Renamo, localizadas 
em diversas regiões de Mo-
çambique, devem ser desacti-
vadas até ao dia 21 deste mês 
[de Agosto]”, anunciou Filipe 
Nyusi, num comício popular 
na cidade da Beira, depois de 
assinar o acordo de cessação 
das hostilidades militares, na 
região de Chitengo no Parque 
Nacional da Gorongosa, no dia 

01 de Agosto.
Em declarações à Lusa, o 

secretário-geral do principal 
partido da oposição disse que a 
data de 21 de Agosto era “me-
ramente indicativa e não defini-
tiva”, porque o processo de De-
sarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) dos mem-
bros da guerrilha da Renamo é 
complexo e sensível.

“É melhor um DDR len-

to, sem pressa, mas seguro e 
eficaz, porque estamos a lidar 
com um exercício complexo e 
sensível”, declarou André Ma-
jibire.

O desmantelamento das 
posições militares da Renamo 
é um assunto que deve ser tra-
tado com “toda a delicadeza”, 
acrescentou.

O Presidente da República 
e o líder da Renamo assinaram 

no dia 06 de Agosto o Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacio-
nal, que se seguiu ao acordo 
das cessações das hostilidades 
militares, visando encerrar, for-
malmente, meses de confronta-
ção militar entre as Forças de 
Defesa e Segurança e o braço 
armado do principal partido 
da oposição, na sequência da 
contestação aos resultados das 
eleições gerais de 2014.

Os entendimentos prevêem 
o DDR do braço armado da 
Renamo e a amnistia a pessoas 
que tenham cometido delitos 
no âmbito da violência militar 
relacionada com os confrontos 
entre as forças governamentais 
e a Renamo.

Uma auto intitulada junta 
militar da Renamo, que congre-
ga um grupo de guerrilheiros 
dissidentes do braço armado 
do principal partido, rejeita o 
acordo, por não reconhecer le-
gitimidade a Ossufo Momade.

O Acordo de Paz e Recon-
ciliação Nacional de Maputo é 
o terceiro entre o Governo da 
Frelimo e a Renamo.

O primeiro foi assinado em 
1992 em Roma para pôr termo 
à guerra civil de 16 anos e o 
segundo foi rubricado em Se-
tembro de 2014 em Maputo, 
após confrontos entre o braço 
armado da Renamo e as Forças 
de Defesa e Segurança moçam-
bicanas, na sequência da recusa 
do principal partido da oposi-
ção em reconhecer os resulta-
dos das eleições gerais.
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para os atletas e um enorme 
contributo para a massificação 
da prática desportiva no País.

“Para os nossos desportis-
tas, a Corrida Azul representa 
uma mais-valia, pois eles preci-
sam deste tipo de competições 
para se sentirem motivados. 
Esta prova trouxe uma grande 
mobilização não só de atletas 
de Maputo, mas também de 
outras províncias e foi inclu-
siva ao permitir a participação 
de pessoas portadoras de defi-
ciência física”, referiu a gover-

nante, congratulando o banco 
pelos 125 anos de implantação 
em Moçambique e, sobretudo, 
por aliar as comemorações da 
efeméride ao desporto.

O Governo, através do Mi-
nistério da Juventude e Des-
porto, conforme destacou a 
vice-ministra, garante que vai 
continuar a aliar-se a estas 
iniciativas do Standard Bank, 
ao mesmo tempo que se sente 
confortado ao saber que a pro-
va vai continuar nos próximos 
anos: “Para os nossos atletas 
sempre será uma grande festa, 
para além de transmitir valores 
muitos grandes como saúde e 
bem-estar da sociedade”, des-
tacou.

Ao explicar os motivos 
deste investimento desportivo, 
Chuma Nwokocha, adminis-
trador delegado do Standard 
Bank, disse que o banco acredi-
ta que a saúde é a maior riqueza 
que existe: “Pessoas saudáveis 
são pessoas ricas. Por isso, 
decidimos, há alguns anos, 
promover esta iniciativa, para 
consciencializar as pessoas so-
bre a necessidade de adoptarem 
hábitos e estilos de vida saudá-
veis”, sustentou.

Feliz pela enorme adesão, 
Chuma Nwokocha, conside-
rou que foram superadas as 
expectativas, uma vez que dos 

cerca de 2600 atletas de todas 
as categorias inscritos através 
do aplicativo para telemóveis, 
participaram na corrida perto 
de 2000, o que demonstra que 
a iniciativa é bem acolhida no 
País e na região.

Para Flávio Seholhe, a cor-
rida foi boa, tendo em conta 
que não é a primeira vez que 
participa: “Fui convidado por 
uma das pessoas ligadas à or-
ganização. Inscrevi-me, atra-
vés do aplicativo e foi uma boa 
experiência. O percurso é bom 
e faz bem a nós, como atletas, 
principalmente os moçambica-
nos. O desporto é a única coisa 
que nos mantém distantes das 
ruas, por isso acho que seria 
bom se tivéssemos mais pro-
vas deste género, de 15 ou mais 
quilómetros, e convidássemos 
a comunidade a participar”, su-
blinhou.

Por sua vez, Patience Muro-
we, encantou-se com o estado 
da pista: “O terreno é plano, 
gostei de participar. Não tive 
obstáculos. Agradeço ao Stan-
dard Bank pelo apoio aos atle-
tas”, frisou.

Sobre as atletas moçambi-
canas, a primeira classificada 
em federados femininos consi-
derou-as excelentes, com talen-
to, mas referiu que precisam de 
treinar regularmente como ela.

Desporto recreativo
Vitória folgada de A. Matola 
frente a Eleven Main

A equipa de Amigos Mato-
la fez das suas nesta vigésima 
quinta jornada do campeonato 
de veteranos da cidade do Ma-
puto, ao derrotar amargamente 
a equipa de Eleven Main por 
seis bolas a uma. De outro 
lado, o Choupal que luta para 
assegurar o comando da tabela, 

empatou a uma bola com Luís 
Cabral, e a equipa de Mafalala 
perdeu diante do Circulo por 
uma bola sem resposta, com-
pletando, assim, duas jornadas 
sem conhecer o sabor da vitória. 
Esta semana o campeonato vai 
dar lugar aos jogos da primeira 
eliminatória da Taça Maputo.

 Resultados da 25ª jornada    
Circulo 1-0 Sustenta
Choupal 1-1 Luís Cabral
 Jardim 2-1 Leões Bravos
Xipanipane 1-1 Kongolote
Matendene 0-3 ADV cmc
A. Kongolote 1-1 Tsalala
A. Matola 6-1 Eleven Main
Madgumb’s 2-1 Munna’s

Veteranos Unidos (ficou de fora)

1ª Eliminatória da T. Maputo

Leões Bravos x Choupal
Sustenta x ADV cmc
Madgum’s x Jardim
Tsalala x Matendene
Munna’s  x Mafalala
Xipanipane x Circulo
A. Matola x L.Cabral

Amigos Kongolote (fica de fora)

Moçambicano e zimbabweana vencem 
meia maratona da Corrida Azul

o atleta moçambicano 
Flávio Seholhe (1:03:28”), 
residente na África Sul e a 
zimbabweana Patience Mu-
rowe (1:16:51”) sagraram-se 
vencedores da terceira edição 
da meia maratona “Corrida 
Azul”, ocorrida, no sábado, 
31 de agosto, em maputo, 
por ocasião das celebrações 
dos 125 anos de implantação 
do Standard Bank, no País.

Ambos atletas 
federados leva-
ram consigo um 
prémio no valor 
30 mil meticais 

cada, após vencerem a pro-
va, para a qual se inscreveram 
2.600 pessoas, envolvendo 
quatro categorias nomeada-
mente de federados, populares, 
veteranos e portadores de defi-
ciência física.

Abordada momentos após 
a prova, a vice-ministra da Ju-

ventude e Desporto, Ana Flávia 
Azinheira, enalteceu a iniciati-
va do Standard Bank, conside-
rando tratar-se de um estímulo 

Rodou no fim-de-semana, a 
segunda das três jornadas Taça 
Hula - 2019, e houve avanços 
e atrasos na contagem pontual 
para a transição para fase se-
guinte, sabendo-se de que para 
outra fase só passa o primeiro 
classificado e o segundo bem 
posicionado na tabela. No gru-
po C, por exemplo, já se co-
nhece a equipa que passa para 
a fase seguinte, os Ressuscita-
dos, que somam os seis pon-
tos em dois dos três jogos que 
deve efectuar. Nos outros dois 
grupos, as contas ainda estão 

complicadas. No grupo B, por 
exemplo, a Nova Luz coman-
da com quatro pontos faltando 

2ª Jornada da Taça Hula
Veteranos 2-1 Ondas do Mar
Célula H 1-0 Célula D
Matsuva 1-1 Nova Aliança
Mavalane 3- 2 Sporting
Tigres 0-4 Ressuscitados
 Nova Luz 3-1 Cruzeiro   

Classificação actual 
da taça Hula

Grupo a
Veteranos ...............  4
Matsuva .................  4
Nova Alianca  ........  2
Ondas do Mar ........  0

Grupo B
Nova Luz  ..............  4 
Mavalane ...............  3 
Cruzeiro .................  3 
Sporting  ................  1

Grupo C
Ressuscitados  .......  6
Célula H .................  6
Tigres  ....................  0
 Célula D  ...............  0

Bairro de Hulene
Ressuscitados passa e Nova Luz comanda o grupo

vencer o terceiro e último jogo. 
No grupo A tudo está em aberto 
para as três equipas. Esta sema-
na volta-se ao campeonato.
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o sporting comunicou à 
CMVM a saída do treinador, 
com uma gaffe pelo meio: 
Marcel Keizer é referido 
como “Keiser”

Depois de pouco 
mais de uma 
época no Spor-
ting, Marcel 
“Keiser” diz 

adeus. O Sporting comuni-
cou esta terça-feira à tarde à 
CMVM a saída do treinador 
holandês do clube, enganando-
-se no nome: “Keiser” em vez 
de Keizer.

“A Sporting Clube de Por-
tugal – Futebol, SAD (adiante 
Sporting SAD ou Sociedade) 
vem, nos termos e para efeitos 
do cumprimento da obrigação 
de informação que decorre do 
disposto na alínea c) do nº 1 do 
artigo 359º, na alínea a) do nº 2 
do artigo 361º e do artigo 248º, 
do Código dos Valores Mobiliá-
rios, informar o mercado que, na 
presente data, existiu uma mani-
festação de interesse para cessa-
ção do contrato de trabalho do 

treinador Marcel Keiser”, lê-se 
no comunicado publicado pela 
CMVM.

Keizer, de 50 anos, deixa o 
clube três dias depois de os ‘le-
ões’ terem perdido por 3-2 na 
recepção ao Rio Ave, em jogo da 
quarta jornada da I Liga.

Todos nós já sentimos vergo-
nha alheia na nossa vida. Ontem, 
senti pelo senhor Marcel Keizer

Nicolau Santos, presidente 
do Conselho de Administração 
Lusa, foi à bola ver o seu Spor-
ting e não gostou do desempenho 
do seu treinador. Que, no seu en-
tender, devia ser despedido por 
Varandas, sob pena de o holan-
dês arrastar a equipa, o presiden-
te SCP e o clube para o abismo

O holandês tinha contrato 
com o Sporting por mais duas 
épocas, até 30 de Junho 2021, 
mas não chegou a completar 
um ano no clube, ao qual che-
gou em Novembro de 2018, 
sucedendo a Tiago Fernandes 
que comandava interinamente 
a equipa, depois de o presiden-
te Frederico Varandas ter des-
pedido José Peseiro.

Em 2018/19, o técnico con-
quistou dois troféus, a Taça da 
Liga e a Taça de Portugal, con-
quistados em Janeiro e Maio, 
respectivamente, e ambos em 
finais ganhas nas grandes pe-
nalidades diante do FC Porto.

A equipa do Sporting, que 
ocupa o quinto lugar da I Liga, 

Ronaldinho Gaúcho em apuros

Tribunal nega devolução 
do seu passaporte
Os passaportes estão retidos até que os envolvidos paguem 
uma multa por danos ambientais.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) brasileiro negou 
um recurso interposto por Ro-
naldinho Gaúcho e pelo irmão 
Roberto de Assis, ambos ex-jo-
gadores de futebol, para a de-
volução dos seus passaportes, 
retidos por ordem judicial.

A juíza do STF Rosa We-
ber, e instrutora de caso, negou 
a existência de abuso de auto-
ridade na apreensão dos pas-
saportes, que foi determinada 
por um tribunal do estado do 
Rio Grande do Sul, na fronteira 

com Argentina e Uruguai, que 
ordenou a retenção dos docu-
mentos para evitar uma fuga 
para o estrangeiro.

A Justiça Regional decidiu 
em 2015 a aplicação de uma 
multa por danos ambientais 
devido à construção ilegal, por 
parte de Ronaldinho Gaúcho e 
do seu irmão, de uma platafor-
ma portuária, com doca para 
barcos pequenos e estrutura de 
pesca, numa área de preserva-
ção ambiental no lago Guaíba, 
localizado em Porto Alegre, 
capital do Rio Grande do Sul.) 
Até ao ano passado, a multa era 
de 8,5 milhões de reais (cerca 
de 1,8 milhões de euros).

Em Julho deste ano, Ro-
naldinho Gaúcho interpôs um 
recurso no STF, alegando o 
“direito ao trabalho” e, no seu 
argumento, pediu a devolução 
do seu passaporte para viajar 
para o exterior, onde é convida-
do para eventos, afirmando que 
essa é a sua principal fonte de 

rendimentos desde que deixou 
de praticar futebol profissional.

Roberto de Assis, que sem-
pre foi o representante despor-
tivo de Ronaldinho, é também 
o empresário que trata dos 
contratos para actividades do 
ex-jogador do Barcelona, AC 
Milan, Paris Saint-Germain, en-
tre outras equipas.

No recurso enviado ao STF, 
o ex-atleta declarou que seria 
processado por um empresário 
da Indonésia que o contratou 
para um evento fora do Brasil, 
que já foi adiado inúmeras vezes 
pela ausência de Ronaldinho.

Após uma recusa inicial do 
pedido pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), segundo tri-
bunal da hierarquia do país, o 
presidente do STF, José Anto-
nio Días Toffoli, remeteu um 
pedido da Procuradoria-geral 
da República (PGR) para que 
Rosa Weber, a  instrutora do 
caso no Supremo, tomasse a 
decisão.

Bruno Fernandes: “Se não fosse a 
Polícia, tinha ido embora” 

 Bruno Fernandes recor-
dou o ataque a Alcochete, ad-
mitindo ter “sentido” medo e 
considerou que o Sporting não 
devia ter jogado a final da Taça 
de Portugal, frente ao Aves. O 
médio dos leões afirmou ainda 
que tinha tudo acertado com 
o Tottenham e explicou o que 
falhou na transferência para a 
liga inglesa.

O médio do Sporting foi 

um dos nomes mais falados 
neste mercado de transferên-
cias, principalmente em Ingla-
terra. O capitão da equipa de 
Alvalade, que está a um passo 
de assinar pelo Real Madrid, 
afirmou este sábado que tinha 
tudo acordado para trocar o 
Sporting pelo Tottenham mas 
que o negócio falhou dada a 
exigência dos leões.

“Como toda a gente sabe, 
o Tottenham fez várias pro-
postas por mim. Tinha tudo 
acertado comigo - ou prati-
camente deveria estar. Nunca 
fiz grandes exigências, o meu 
empresário ficou sempre de 
tratar das partes financeiras. 
Era e é um objectivo meu jo-
gar em Inglaterra, o Sporting 
sabe disso, toda a gente sabe 
disso, já o disse publicamen-
te, e havia condições para que 
as coisas fossem feitas. Mas o 
Sporting entendeu que o valor 
não era suficiente e tenho de 
respeitar a decisão deles”, co-
meçou por dizer em entrevista 
à GQ.

Apesar de falhada a trans-
ferência para o futebol inglês, 
Bruno Fernandes garantiu que 

não ficou frustrado por conti-
nuar a jogar de leão ao peito e 
disse sentir-se lisonjeado por 
o clube verde e branco acredi-
tar no seu valor.

“Qualquer jogador tem de 
se sentir motivado para conti-
nuar num clube como o Spor-
ting, um grande clube, que 
luta por grandes objectivos. O 
Sporting tomou a decisão de 
não me vender também por 
acreditar no meu valor e por 
acreditar que os valores ofe-
recidos não eram suficientes. 
Tenho de me sentir lisonjeado 
por o Sporting não aceitar va-
lores que para eles são baixos 
e para mim tem de ser motivo 
de orgulho o clube achar que 
eu valho mais do que o que foi 
oferecido”, acrescentou.

Bruno Fernandes recordou 
ainda o ataque a Alcochete em 
Maio de 2018. O capitão dos 
leões disse “ter sentido medo” 
e considerou que a equipa 
não devia ter jogado a final 
da Taça de Portugal frente ao 
Desportivo das Aves.

“Nesse dia, se não fosse a 
Polícia, tinha ido logo embo-
ra. Vesti-me e disse: ‘foi um 
prazer jogar convosco’, saí e, 
quando estou a deixar as ins-
talações, chega um carro da 
polícia que me para e me diz 
que tenho de prestar decla-
rações e que não podia sair. 
Mas até já tinha ligado para a 
minha mulher a dizer-lhe para 
arranjar as coisas que íamos 
arrancar para o Porto. Final 
da Taça? Foi um erro nosso, 
não devíamos ter jogado esse 
jogo. Culpo-nos a nós jogado-
res por termos cedido à pres-
são que existiu tanto da parte 
da FPF como do Sindicato dos 
Jogadores”, disse, garantindo 
não se ter arrependido de res-
cindir com os leões.

“Voltei atrás porque achei 
que seria o melhor para mim, 
mas não por arrependimento. 
Sempre me senti bem no Spor-
ting, acarinhado. Tive um pe-
ríodo difícil depois de voltar, 
o que é normal, já esperava 
que a recepção dos adeptos 
- não de todos, mas parte de-
les - não fosse a melhor, mas 
não me sinto arrependido, até 
porque tive a melhor época da 
carreira”, concluiu.

com sete pontos, menos três do 
que o líder Famalicão, vai ser 
comandada interinamente por 

Leonel Pontes, que orientava 
a formação de sub-23 dos ‘le-
ões’. (in expresso)

Marcel Keizer fora de Alvalade
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Após 24 horas de violência e pilhagem

Polícia faz uma centena de detenções na África do Sul
Num comunicado, divulgado cerca de 24 horas depois da 

violência e pilhagem nos principais centros urbanos da pro-
víncia de Gauteng, em Joanesburgo e Pretória, refere-se que 
“os incidentes eclodiram na semana passada em pretória, na 
sequência do assassínio de um condutor de uma carrinha táxi 
por um traficante de droga”

A polícia da África 
do Sul (SAPS, 
sigla em inglês) 
confirmou a de-
tenção de 100 

pessoas na cidade de Joanes-
burgo e arredores, em resultado 
da violência e pilhagem de es-
tabelecimentos comerciais.

“A polícia condena todos os 
actos de violência e a pilhagem 
de estabelecimentos comerciais 
tidos como sendo de proprie-
dade de cidadãos estrangeiros, 

por oportunistas criminosos em 
áreas que incluem Ekhurhuleni, 
Tshwane e o centro de Joanes-
burgo”, disse em comunicado o 
porta-voz provincial da polícia 
em Gauteng, Lugelo Dlamini.

A polícia sul-africana, que 
não menciona na nota a nacio-
nalidade do traficante de droga, 
sublinha depois que “vários 
estabelecimentos comerciais 
foram pilhados e incendiados, 
deixando um rasto de destrui-
ção na capital volátil da África 

do Sul”.
O comunicado indica que 

as detenções ocorreram em vá-
rios locais, nomeadamente Ro-
settenville (20), Malvern (35), 

Thembisa (10), Jeppe (26) e em 
Germiston (9), cidade satélite 
no leste de Joanesburgo.

A polícia sul-africana não 
divulgou a nacionalidade dos 

detidos.
“A polícia está a investigar 

também um caso de homicí-
dio em Hillbrow, Joanesburgo, 
onde um homem foi alegada-
mente morto a tiro durante uma 
concentração de pessoas”, lê-se 
na nota.

O porta-voz da SAPS afirma 
que as operações daquela força 
policial continuam ainda em 
curso.

Durante a tarde, um outro 
porta-voz da SAPS, Mavela 
Masondo, disse que três vítimas 
morreram carbonizadas num in-
cêndio em Jeppestown cerca das 
05:00 e um grupo de criminosos 
aproveitou-se da situação para 
assaltar as lojas naquela área do 
centro de Joanesburgo.

República Centro-Africana 

ONU condena confrontos 
entre grupos armados 

o representante especial das Nações Unidas na república 
Centro-Africana (RCA) condenou, esta segunda-feira, os con-
frontos entre dois grupos armados, que assinaram o acordo de 
paz, causando pelo menos dois mortos e vários feridos.

Mankeur Ndiaye condenou 
os confrontos, considerando 
que são uma “violação” do 
acordo de paz, assinado em Fe-
vereiro de 2019.

“A Missão Multidimen-
sional Integrada das Nações 
Unidas para a Estabilização 
na República Centro-Africana 

(MINUSCA) condena veemen-
temente os violentos confron-
tos em Birão entre dois sig-
natários do Acordo de Paz, o 
MLCJ e o FPRC, que causaram 
mortos e vários feridos”, refere 
o represente especial das Na-
ções Unidas numa mensagem 
na rede social Twitter.

Segundo a ONU, os con-
frontos entre os grupos arma-
dos do Movimento dos Liber-
tadores Centro-Africanos para 
a Justiça (MLCJ) e da Frente 
Popular para a Renovação na 
República Centro-Africana 
(FPRC) causaram pelo menos 
dois mortos e vários feridos.

Os confrontos ocorreram 
em Birão, no extremo nordeste 
da RCA, perto da fronteira com 
o Sudão.

A RCA caiu no caos e na 
violência em 2013, depois 
do derrube do ex-Presidente 
François Bozizé por grupos ar-
mados juntos na Séléka, o que 
suscitou a oposição de outras 
milícias, agrupadas sob a de-
signação anti-Balaka.

O Governo centro-africano 
controla cerca de um quinto 
do território. O resto é dividi-
do por mais de 15 milícias que 
procuram obter dinheiro atra-
vés de raptos, extorsão, blo-
queio de vias de comunicação, 
recursos minerais (diamantes 
e ouro, entre outros), roubo de 
gado e abate de elefantes para 
venda de marfim.

Um acordo de paz foi as-
sinado em Cartum, capital do 
Sudão, no início de Fevereiro 
pelo governo e por 14 grupos 
armados. Um mês mais tarde, 
as partes entenderam-se sobre 
um governo inclusivo, no âm-
bito do processo de paz.

Terroristas do Boko Haram 
mortos no nordeste da Nigéria

A Força Aérea Nigeriana 
(NAF) declarou, este domingo, 
que os seus aviões de combate 
neutralizaram, no quadro da 
operação LAFIYA DOLE, vá-
rias dezenas de “terroristas” da 
organização extremista islâmi-
ca Boko Haram, em Yuwe, no 
estado de Borno, no nordeste 
da Nigéria.

Segundo o porta-voz da 
NAF, brigadeiro Ibikunle Da-
ramola, o ataque foi executado 
no prolongamento da operação 
GREEN SWEEP 3, graças a 
relatórios credíveis da Hu-
man Intelligence (HUMINT), 
corroborados por missões de 
controlo e reconhecimento dos 
Serviços de Inteligência (ISR) 
da Nigéria.

Estas informações permi-
tiram determinar os locais que 

serviam de esconderijo para os 
terroristas da Boko Haram, pre-
cisou Daramola.

As operações foram levadas 
a cabo por dois aviões Alpha 
Jets e um L-39ZA, e os terro-
ristas do Boko Haram a tentar 
fugir, quando as aeronaves so-
brevoaram a zona-alvo e outros 
esconderam-se na vegetação 
densa da localidade.

De acordo ainda com Da-
ramola, os aviões conseguiram 
atingir o alvo, acertando golpes 
cruciais contra o esconderijo, 
“o que permitiu neutralizar vá-
rios combatentes da Boko Ha-
ram”.

Daramola prometeu que 
a NAF, que opera em colabo-
ração com as forças terrestres, 
“vai continuar as suas opera-
ções contra os terroristas no 
nordeste do país”.
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O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pretende 
propor eleições legislativas em 14 de Outubro se for aprovada 
legislação que imponha um novo adiamento do Brexit, adian-
tou esta segunda-feira o jornal The Guardian.

Segundo o diário, 
que cita uma fon-
te não identificada 
do Governo, Boris 
Johnson pretende 

considerar a proposta da oposi-
ção que conta com o apoio de 
deputados conservadores “re-
beldes” para assumir o controlo 
da agenda legislativa como um 
voto de confiança ao executivo.

No caso de perder a votação 
na terça-feira, o Governo vai 
apresentar uma proposta para 
eleições legislativas antecipa-
das dentro de seis semanas, a 
14 de Outubro, uma segunda-
-feira, rompendo com a tra-

dição de realizar eleições às 
quintas-feiras.

Para conseguir convocar 
eleições antecipadas, Johnson 
precisa do voto favorável de 
dois terços dos deputados, de-
pendendo, assim, da ajuda do 
partido Trabalhista, o principal 
partido da oposição.

Deputados do partido Tra-
balhista e de outros partidos da 
oposição, incluindo alguns do 
partido Conservador, vão pedir 
na terça-feira um debate com 
urgência para tentar ganhar o 
controlo da agenda parlamen-
tar.

Se for concedido, vão apre-

sentar um projecto de lei para 
forçar o primeiro-ministro a 
pedir uma extensão do proces-
so do ‘Brexit’ até 31 de Janeiro.

O texto exige que, até 19 de 
Outubro, o primeiro-ministro 
britânico seja obrigado a dar 
aos deputados as opções de 
aprovar um acordo de saída, de 

ONU pede “contenção” no 
conflito entre Israel e o Hezbollah

O comandante da Força In-
terina das Nações Unidas no 
Líbano (Unifil), Stefano del 
Col, pediu este domingo con-
tenção a Israel e ao Hezbollah, 
após vários ataques realizados 
este domingo na fronteira Isra-
el/Líbano, em comunicado.

Este domingo, Israel rela-
tou vários ataques com mísseis 
anti-tanque, disparados a partir 
de uma base no Líbano, con-
tra veículos militares perto da 
fronteira libanesa, no norte de 
Israel, esclarecendo que esses 
ataques foram respondidos com 
disparos de mísseis contra po-
sições militares do movimento 
xiita Hezbollah.

O comandante da Unifil 
disse estar em contacto com 
ambas as partes, “para exortá-
-los a mostrar a maior conten-
ção e pedir que cessem todas 
as actividades que ponham em 
perigo” a população, num co-
municado hoje divulgado.

O primeiro-ministro liba-
nês, Saad Hariri, já pediu a 
intervenção de Paris de Wa-
shington, “perante os desenvol-
vimentos na fronteira sul”, após 
a troca de ataques com mísseis 
entre o movimento Hezbollah e 
o exército israelita.

Hariri disse ter falado tele-
fonicamente com o secretário 
de Estado norte-americano, 

Mike Pompeo, e com um con-
sultor de política externa do 
Presidente francês, Emmanuel 
Macron, a quem pediu uma 
intervenção na escalada de vio-
lência que se estabeleceu na 
fronteira com Israel.

Segundo o exército liba-
nês, Israel disparou mais de 40 
mísseis incendiários contra três 
aldeias no sul do Líbano, que 
provocaram vários incêndios.

Israel diz que o ataque foi 
retaliação por vários ataques 
com mísseis anti-tanque, dispa-
rados a partir de uma base no 
Líbano, contra veículos milita-
res perto da fronteira libanesa, 
no norte de Israel.

“Não teve o direito de ser ouvida”

A activista pró-democracia 
Agnes Chow foi impedida de 
candidatar-se às eleições inter-
calares do Conselho Legislati-
vo, realizada em Março do ano 
passado, por defender a autode-
terminação e independência de 
Hong Kong.

O Governo de Hong Kong 
até podia ter razão quando, no 
ano passado, impediu a activis-
ta Agnes Chow de candidatar-
-se às eleições intercalares do 
Conselho Legislativo, alegan-
do que esta, “ao defender ou 
promover por qualquer meio 
a autodeterminação ou a in-
dependência” da região admi-
nistrativa especial, “não pode 
defender” a Lei Básica, isto é, 
a Constituição local, “ou cum-
prir com os seus deveres como 
legislador”, mas havia que dar 
à activista uma “oportunidade 
justa” para “responder” e even-
tualmente defender-se, e isso 
nunca foi feito.

Assim, fica sem efeito a 
decisão do Governo, não se sa-
bendo ainda, contudo, o que se 
segue — se o lugar entretanto 
conquistado pelo seu substitu-
to, o independente Au Nok-hin, 
fica por ocupar, uma vez que 

esta decisão do tribunal veio 
tornar a sua eleição irregular, 
ou se haverá uma nova eleição. 
Para Agnes Chow, isso depen-
de do Departamento de Justiça 
e da sua iniciativa de recorrer, 
ou não, da decisão. É “difícil” 
antecipar o que quer que seja, 
afirmou ainda a activista, des-
crevendo a decisão do tribunal 
de Hong Kong como uma “vi-
tória pírrica”, com muitos cus-
tos.

“Os dirigentes ainda têm o 
poder de filtrar os candidatos 
pela sua opinião política e os 
candidatos ainda têm de defen-
der a Lei Básica, e aqueles que 
apoiem o separatismo e a auto-
determinação vão continuar a 
ter dificuldades em candidatar-
-se a eleições”, afirmou ainda a 
activista, que faz parte do mo-
vimento Demosisto, que surgiu 
em 2015 e tem como principal 
prioridade a luta pela liberdade 
democrática em Hong Kong e 
pela autodeterminação deste 
território.

Segundo o juiz do tribunal 
de Hong Kong, que assinou o 
acórdão de 29 páginas onde se 
sustenta a decisão de reverter a 
ordem do Governo da região, 
Agnes Chow foi desqualificada 
e impedida de candidatar-se às 
eleições sem ter tido “a oportu-
nidade de responder” aos argu-
mentos que foram usados para 
a declarar “inelegível”. “Mes-
mo que houvesse provas claras 
e convincentes de que Agnes 
Chow não pretendia genuína 
e verdadeiramente respeitar a 
Constituição, deveria ter-lhe 
sido dada a oportunidade de 
refutar essas alegadas provas 
e explicar a sua posição”, lê-se 
no acórdão.

Johnson vai propor eleições antecipadas

aprovar uma saída sem acordo 
ou de pedir uma nova extensão 
da data de saída para além de 

31 de Outubro.
Numa declaração hoje para 

as televisões à porta da resi-
dência oficial, em Downing 
Street, Londres, Boris Johnson 
disse que não deseja eleições, 
mas queixou-se de que a pers-
pectiva de um novo adiamento 
poderia inviabilizar um acordo 
com Bruxelas.

Porém, também afirmou: 
“Quero que todos saibam que 
não existem quaisquer circuns-
tâncias em que eu peça um 
adiamento a Bruxelas. Vamos 
sair em 31 de Outubro, sem 
mas, nem meio mas”.

Por ter perdido voto no parlamento
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Um moderno laboratório de análises físico-químicas e mi-
crobiológicas tem estado a garantir o abastecimento de água 
potável às cidades de Maputo, Matola e a vila de Boane pela 
empresa Águas da Região de Maputo (AdeM), obedecendo a 
padrões de potabilidade recomendáveis para o consumo hu-
mano.

Uma amostra 
deste laborató-
rio constitui o 
principal foco 
da presença da 

AdeM, na 55ª edição da Fei-
ra Agro-pecuária, Comercial 
e Industrial de Moçambique 
(FACIM), 2019, que decorreu, 
entre os dias 26 de Agosto e 1 
de Setembro, sob o lema “Mo-
çambique e o Mundo: Alargan-
do o Mercado, Promovendo 
Investimento e Potenciando 
Parcerias”.

Neste evento, conforme re-
feriu o presidente do Conselho 
de Administração da AdeM, 
Elias Machava, a empresa fo-
calizou a questão da qualida-
de da água que se consome na 
cidade e província de Maputo, 
daí que para lá se levou uma 
amostra do laboratório, que é 
a entidade interna que tem a 

responsabilidade de garantir a 
fiabilidade da água.

“Mas, ao mesmo tempo, le-
vamos aquilo que é a nossa ino-
vação tecnológica, que é para 
permitir uma melhor prestação 

de serviços ao cliente, no que 
diz respeito à mobilidade dos 
nossos agentes à casa do clien-
te”, indicou Elias Machava.

Ainda sobre a garantia do 

fornecimento contínuo de água 
potável com o padrão de qua-
lidade recomendado pelo Mi-
nistério da Saúde (MISAU) e 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o presidente do 
Conselho de Administração da 
AdeM explicou que a unidade 
tem centrado as suas activi-
dades na colheita de amostras 
nos decantadores e cisternas 
na Estação de Tratamento do 
Umbelúzi (ETA), bem como 

dos reservatórios nos centros 
distribuidores, com a finalidade 
de verificar a potabilidade da 
água e proceder à sua correc-
ção, caso seja necessário.

Espanha

Missão espacial visa evitar 
colisões com asteróides

  Objectivo é desviar asteróides da rota de colisão com a 
Terra. Missão será lançada no verão de 2021, mas os seus efei-
tos só deverão ser avaliados em Setembro de 2022.

A NASA e a Agência Es-
pacial Europeia (ESA, sigla 
inglesa) estão a trabalhar numa 
missão com vista a evitar que a 
Terra entre em rota de colisão 
com asteróides.

Com arranque previsto em 
meados de 2021, a mis-
são DART – Teste de 
Redireccionamento de 
Asteróide Duplo – terá 
como base o sistema bi-
nário de asteróides Didy-
mos. Uma nave espacial 
deverá atingir um aste-
róide menor, com cerca 
de 160 metros, que orbi-
ta em torno de um maior, 
que mede 780 metros, de 
forma a desviar a rota de 
colisão.

“Basicamente o que 
nos propomos a fazer é bater 
num asteróide com força sufi-
ciente – enquanto estiver dis-
tante da Terra –, de forma a 

afastá-lo do seu curso”, explica 
a agência espacial norte-ameri-
cana.

Os telescópios deverão aju-
dar a ilustrar o trajecto dos aste-
róides após a colisão, enquanto 
a Agência Espacial Europeia 

enviará também uma sonda cha-
mada HERA, que ajudará na 
observação.

Segundo a Sky News, os 

efeitos desta missão só deverão 
ser sentidos em Setembro de 
2022. Nessa altura, os investiga-
dores irão avaliar os resultados 
e antecipar as possíveis conse-
quências desta acção. O objecti-
vo é alcançar uma opção viável 
para afastar as ameaças reais.

Em Março, a NASA detec-
tou uma forte explosão de um 
meteorito ocorrida em Dezem-

bro na direcção da pe-
nínsula da Kamchatka. 
Lindley Johnson, do Ga-
binete do Programa de 
Coordenação de Defesa 
Planetária da NASA, 
alertou na altura que era 
necessário reforçar a vi-
gilância – com telescó-
pios e observatórios com 
base no Espaço – uma 
vez que acontecimentos 
como aqueles mostram 
que “grandes objectos 
podem colidir connosco 

sem qualquer aviso.” As mis-
sões da NASA e da Agência Es-
pacial Europeia deverão ajudar 
a evitar essas situações.

Encontrado fóssil de antepassado do 
Homem com 3,8 milhões de anos

Investigadores descobri-
ram na Etiópia um fóssil de 
um crânio de um antepassado 
do Homem com 3,8 milhões 
de anos, mais antigo do que o 
popular fóssil “Lucy”, encon-
trado na década de 1970 no 
mesmo local, foi esta quarta-
-feira divulgado.

O crânio completo fossi-
lizado dá novas informações 
sobre a morfologia crânio-en-
cefálica do ‘Australopithecus 
anamensis’, a espécie de ho-
minídeo do género dos austra-
lopitecos (‘Australopithecus’) 
mais antiga, que vinha sendo 
datada entre 4,2 e 3,9 milhões 
de anos.

A equipa de especialistas 
que analisou o fóssil, desco-
berto em Fevereiro de 2016 
na região de Afar, na Etiópia, 
admite que o ‘Australopithe-
cus anamensis’ terá coexisti-
do durante cerca de 100 mil 
anos com uma outra espécie 
de australopiteco, que a suce-
deu, a ‘Australopithecus afa-
rensis’, da qual foi encontrado 
em 1974, na mesma região, 
o fóssil “Lucy”, com 3,2 mi-
lhões de anos.

Ambos os fósseis foram 
descobertos por peritos do 
Museu de História Natural de 
Cleveland, nos Estados Uni-
dos, que divulga em comuni-
cado os resultados do estudo 
do fóssil do crânio, também 
publicados na revista científi-
ca Nature.

Segundo o comunicado 
do museu, o crânio fossili-
zado, o primeiro da espécie 
‘Australopithecus anamensis’ 
descoberto, está datado no in-
tervalo de tempo entre 4,1 e 
3,6 milhões de anos, em que 
os fósseis dos antepassados 
humanos são “extremamente 
raros”, especialmente fora da 
jazida paleontológica de Wo-
ranso-Mille, na região etíope 

de Afar.
A idade do fóssil do crânio 

do ‘Australopithecus anamen-
sis’ - 3,8 milhões de anos - foi 
calculada por uma equipa da 
universidade norte-americana 
Case Western Reserve, em 
Cleveland, que datou os mi-
nerais das camadas rochosas 
vulcânicas nas proximidades 
do local onde o fóssil foi en-
contrado.

O crânio fossilizado parti-
lha características com a espé-
cie ‘Australopithecus afaren-
sis’, mas também com outras 
mais antigas, como as dos 
géneros de hominídeos ‘Sahe-
lanthropus’ e ‘Ardipithecus’.

O fóssil tem traços distin-
tos em relação a um fragmen-
to de um crânio fossilizado 
que foi descoberto em 1981 
no sítio paleontológico de Be-
lohdelie, igualmente da região 
etíope de Afar, e que os espe-
cialistas datam de 3,9 milhões 
de anos e como pertencendo à 
mesma espécie de “Lucy”.

Tal significa, segundo os 
autores do estudo, que o ‘Aus-
tralopithecus anamensis’ terá 
coexistido cerca de 100 mil 
anos com o ‘Australopithecus 
afarensis’.

De acordo com uma das 
co-autoras da investigação, 
Naomi Levi, da Universidade 
de Michigan, também nos Es-
tados Unidos, o antepassado 
de ‘Lucy’ terá vivido perto 
de um grande lago que estava 
a maioria das vezes seco.

“Estamos ávidos por rea-
lizar mais pesquisas sobre es-
tes depósitos para compreen-
der as condições ambientais 
do espécime de ‘Australopi-
thecus anamensis’, a relação 
com as alterações climáticas 
e de que forma ou não afec-
taram a evolução humana”, 
afirmou, citada no mesmo 
comunicado.

Este laboratório possui mé-
todos para análise de parâme-
tros como cloro, turvação no 
campo, bem como o método de 
ensaio de Colliret, para a análise 
microbiológica, cujos resulta-
dos podem ser obtidos em 24 
horas, contrariamente aos méto-
dos clássicos que os disponibili-
zam em 72 horas.

O método de Colliret é utili-
zado para ensaios microbiológi-

cos e incide sobre os parâmetros 
de coliformes fecais, escheri-
chia coli e microrganismos ete-
rotríficos e é altamente eficiente.

Acreditado, em 2016, pelo 
Instituto Português de Acredi-
tação (IPAC), na norma ISO/
IEC 17025:2005, o referido 
laboratório constitui um instru-
mento essencial para a garantia 
da protecção à saúde dos consu-
midores.

Cidades de Maputo, Matola e vila de Boane

Laboratório garante qualidade de água potável
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Mafalala fala dos seus problemas!

A Mafalala, o bairro histórico, tem passado por graves pro-
blemas sociais que carecem de resolução, apesar de ser uma 
referência em diferentes domínios que passam por ter visto 
nascer grandes personalidades que representam e represen-
taram o nosso país, dentro e fora da África. Com o passar do 
tempo está a perder a sua identidade de um bairro que guarda 
histórias dos nossos campeões, heróis e presidentes. Um dos 
maiores problemas no bairro é a venda e consumo de bebidas 
a menores de idade em frente do Campo da Mafalala vulgo 
“campinho”, onde Eusébio deu os primeiros toques da bola.

Luísa André, moradora e 
vendedora do bairro da Mafa-
lala, afirma que sempre que o 
campeonato de futebol começa 
na Mafalala, tem presenciado 
situações muito tristes, pois ela 
passa noites em claro em frente 
do campinho a vender bebidas 

alcoólicas e que na maioria são 
crianças e adolescentes os prin-
cipais consumidores. E acres-
centa “depois de fumar e con-
sumir bebidas, eles enfrentam 
os carros que por ali passam e 
por vezes são atropelados”.

Além do excesso no consu-

mo do álcool, os adolescentes 
alimentam-se da comida im-
própria, confeccionada na rua 
e em condições não favoráveis. 
Grande parte dos adolescentes, 
por causa das drogas, larga os 
estudos cedo e como solução 
viram mecânicos e abrem ofi-
cinas em qualquer lugarejo 
que seja; alguns até estacionam 
os carros dos seus clientes no 
meio da estrada, dificultando 
assim a passagem dos outros 
automóveis.  

Domingos Bila, chefe do 
Quarteirão 46, lamenta a situa-
ção. “Está difícil encontrar em-
prego e mais difícil ainda para 
quem não tem uma formação. 

Os jovens do bairro viram na 
mecânica uma forma de lutar 
contra o desemprego. Os mo-
radores também se queixam da 
falta da iluminação adequada, 
águas paradas, falta de valas 
para passar a água, quando 
chove”.

Segundo o chefe do Quar-
teirão, esta situação já foi re-
portada ao município de Mapu-
to, mas nada mudou.

No meio de tantas dificul-
dades, há pessoas que estudam 
e se esforçam para criar uma 
diferença dentro da Mafalala. 
É o caso da “Associação Iver-
ca”, que, recentemente, com 
apoios estrangeiros, construiu 

e inaugurou o “Museu Mafala-
la”, onde estão expostas obras, 
instrumentos e objectos que re-
tratam a história da Mafalala. 

Cecília Sebastião Mate, 
formada em estudos culturais, 
vive em Mafalala há 70 anos. 
Vovó Cecília como carinhosa-
mente é tratada no bairro, tra-
balhou na biblioteca Nacional, 
onde o seu sonho começou.

 Sempre teve o sonho de ter 
a sua própria biblioteca. Na sua 
formação, recebeu o convite do 
seu docente da cadeira do patri-
mónio Cultural, Rui Laranjeira, 
para trabalhar com a sua irmã 
na biblioteca da Escola Primá-
ria Completa Unidade 23 do 
bairro da Mafalala. Emprestou 
o seu conhecimento durante 
três anos sem nenhuma remu-
neração. Depois dos três anos, 
ela começou a juntar esforços 
e recursos para a realização 
do seu sonho.Hoje em dia, no 
bairro da Mafalala, a avó é um 
exemplo de garra e conquista. 
Tem a sua própria biblioteca, 
porém móvel, que conta com 
cerca de 100 livros nacionais e 
internacionais cujo fim é criar o 
gosto pela leitura nos morado-
res do Bairro da Mafalala.”Por 
falta de apoio, uso o meu di-
nheiro para comprar os livros”, 
afirmou Cecília Mate, uma mu-
lher batalhadora que luta pela 
educação do seu bairro, mas a 
idade já começa a cobrar, por 
vezes, ela não tem saído para a 
rua para montar a sua bibliote-
ca. Deolinda Bope
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Desafios de Moçambique

Colocar os ganhos dos recursos naturais 
no desenvolvimento económico

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, 
Mateus Magala, disse que Moçambique enfrenta o desafio de 
colocar os ganhos dos recursos naturais ao serviço de um de-
senvolvimento inclusivo e sustentável.

 “O grande desafio da pró-
xima década é como pôr estes 
enormes recursos naturais ao 
serviço de um crescimento 
económico, acelerado, inclusi-
vo e sustentável da economia 
de Moçambique”, afirmou 
Mateus Magala, também res-
ponsável pelos Serviços Insti-
tucionais e Recursos Humanos 
do BAD.

O vice-presidente do BAD 
descreveu como “histórica” a 
fase que Moçambique atraves-
sa, marcada por anúncios de 
grandes investimentos nos re-

cursos naturais, nomeadamente 
gás e energia eléctrica.”Hoje, é 
uma realidade que Moçambi-
que estará, nos próximos anos, 
no mapa dos maiores países 
produtores de gás do mundo, 
abrindo, deste forma, um qua-
dro de opções para acelerar 
a industrialização do país e a 
criação de emprego de quali-
dade, bem como a universa-
lização da energia em 2030”, 
destacou o economista moçam-
bicano.

Em relação à linha Tema-
ne-Maputo, o vice-presidente 

do BAD assegurou que vai 
contribuir para a estratégia de 
eletrificação universal do país 

até 2030 e tornar Moçambique 
num pólo regional de energia.

O projecto, prosseguiu, é 

um passo importante para que 
o país construa a almejada “es-
pinha dorsal” da linha de trans-
porte de energia, entre o norte-
-centro e sul de Moçambique.

A linha Temane-Maputo 
vai transportar energia produ-
zida a gás em Temane, pro-
víncia de Inhambane, sul, até à 
capital moçambicana, também 
no sul, e terá uma extensão de 
563 quilómetros.

A energia será fornecida a 
partir de uma central de 400 
megawatts e os acordos de 
financiamento do empreendi-
mento estão orçados em cerca 
de 530 milhões de dólares.

A infraestrutura inclui três 
subestações nas províncias de 
Inhambane, Gaza e Maputo.

Incertezas no negócio do açúcar

A companhia sul-africana Tongaat Hulett anunciou a rees-
truturação dos seus negócios em Moçambique para enfrentar 
os “desafios” no sector do açúcar, que incluem um declínio no 
preço e o “dumping”.

O Governo está em contac-
to com novos investidores para 
as fábricas de açúcar de Xina-
vane, na província de Maputo, 
sul, e de Mafambisse, provín-
cia de Sofala, centro, devido 
à incerteza em relação à con-
tinuação da Tongaat Hulett, 
accionista maioritário das duas 
açucareiras.

O grupo empresarial sul-
-africano fez saber que está em 
contacto com o executivo mo-
çambicano para a identificação 

de soluções em relação as difi-
culdades que enfrenta.

“Essas discussões incluem 
detalhes da reestruturação dos 
negócios e possível introdução 
de investidores adicionais para 
lidar com as pressões financei-
ras e estruturais que estão ac-
tualmente sendo tratadas pela 
empresa”, refere a nota.

Em Moçambique, os desa-
fios incluem um declínio con-
tínuo nas vendas de açúcar e a 
necessidade de um apoio mais 

forte e persistente para impedir 
que as importações internacio-
nais de baixo preço entrem no 
mercado e afectem a produção 
doméstica.

A Tongaat Hulett salienta 
que os constrangimentos à sua 
operação em Moçambique são 
mais severos em Mafambisse, 
devido à especificidade desta 
fábrica e às consequências da 
passagem do ciclone Idai.

Enquanto não for ultra-
passada a actual crise, a firma 
sul-africana diz que continua 
focada na sua atividade em 
Moçambique.

Como resultado, a produ-
ção na refinaria de Xinavane 
atingiu na semana passada uma 
média de 340 toneladas por dia, 
com um novo pico de 376 tone-
ladas, no dia 28 de Agosto.

“Atingir o rendimento do 
projecto de 400 toneladas de 
açúcar refinado por dia é o foco 
actual e qualquer problema que 
impeça a consecução desse ob-
jectivo está a ser tratado”, lê-se 
no documento.

Além de Xinavane e Ma-
fambisse, Moçambique con-
ta com mais duas fábricas de 
açúcar e todas elas conheceram 
nos últimos anos avultados in-
vestimentos num esforço de re-
cuperação do marasmo em que 
o sector se encontrava devido a 
problemas estruturais e à guer-
ra civil que terminou em 1992.

(Lusa)

Moçambique e Indonésia assinam 
acordo de comércio preferencial

os governos de moçam-
bique e da Indonésia assina-
ram um acordo de comércio 
preferencial para produtos 
agrícolas e têxteis, disse o 
ministro da Indústria e Co-
mércio, ragendra de sousa.

O acordo entre Moçam-
bique e Indonésia foi assina-
do na FACIM. Ragendra de 
Sousa afirmou que o acordo 
abre oportunidades para os 
empresários de Moçambique 
e da Indonésia, uma vez que 
poderão explorar o potencial 
económico e comercial exis-
tente nos dois países.

“Deixamos saber quais 

são as nossas áreas prioritá-
rias que se encaixam, perfeita-
mente, no que o empresariado 
indonésio também procura”, 
referiu Ragendra de Sousa.

Por seu turno, o ministro 
do Comércio da Indonésia, 
Enggartiasto Lukita, apontou 
a área de processamento de 
produtos agrícola como de 
forte interesse nas trocas co-
merciais bilaterais.

O acordo de comércio pre-
ferencial assinado pelos dois 
países vai consolidar o comér-
cio bilateral, reduzindo tarifas 
aduaneiras e barreiras comer-
ciais, bem como a diversifica-
ção dos mercados e produtos.
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Acordo entre Moçambique e os credores 

Confiança não resolve o problema económico
A consultora Capital Economics alerta que o possível 

acordo entre Moçambique e os credores da dívida soberana 
fomenta a confiança, mas não resolve as dificuldades da eco-
nomia, já que vale apenas 4% do total da dívida.

“Mesmo que os detento-
res da dívida concordem com 
a proposta de reestruturação, e 
os sinais mais recentes sugerem 
que concordam, os problemas 
da dívida em Moçambique estão 
longe de terminar”, escrevem os 
analistas desta consultora britâ-
nica.

A Capital Economics consi-
dera que “por um lado, o acordo 
cobre apenas os 727 milhões de 
dólares de dívida soberana emi-
tida em 2016 depois da reestru-
turação da dívida corporativa da 
Ematum” e, para além disso, o 
valor cobre apenas 4% do fardo 
da dívida.

“O Governo continua a recu-
sar-se a pagar as outras dívidas, 
no valor de 1,2 mil milhões de 
dólares, emitidas por empresas 
públicas, e está até a processar o 
CreditSuisse pela sua participa-
ção nestes empréstimos”, acres-
centam, notando, ainda assim, 
que um acordo sobre a dívida 
vai ser positivo.

“Um acordo irá provavel-
mente aumentar a confiança dos 
investidores e ajudar o país a re-
cuperar o acesso aos mercados 
internacionais”, para além de ser 
uma “condição necessária, ainda 
que insuficiente, para um novo 
programa do Fundo Monetário 
Internacional”.

O acesso ao financiamento 
internacional, explicam, é uma 

“preocupação premente do Go-
verno”, que precisa de verbas 
para a reconstrução do país no 
seguimento dos dois ciclones 
deste ano, que deverão fazer o 
PIB do país “ter um crescimen-
to negativo de cerca de 1% este 

ano”.
A longo prazo, concluem, a 

evolução da economia moçam-
bicana continua dependente do 
desenvolvimento do gás natural.

O Governo de Moçambique 
lançou na semana passada um 
convite internacional aos por-
tadores de dívida (‘eurobonds’) 
da Ematum para, até 06 de se-
tembro, aceitarem a proposta de 
reestruturação apresentada em 

maio e assim concretizá-la até 
final do próximo mês.

A proposta anunciada a 31 
de maio com acordo de 60% 
dos credores precisa da apro-
vação de 75% para ser válida e, 
na altura, estipulou-se um prazo 
até ao primeiro dia de setembro 
para obter as autorizações adi-
cionais (mais 15%).

No entanto, uma sentença do 
Conselho Constitucional (CC) 

de Moçambique, divulgada a 
04 de junho, considerou nulo o 
empréstimo e as garantias sobe-
ranas conferidas pelo Estado à 
Ematum, obrigando o Governo 
a fazer novas consultas, expli-
cou o ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane.

Com base na decisão do CC, 
a sociedade civil (que acionou o 
processo) e diversas figuras têm 
insistido na tese de que Moçam-

bique não deve pagar a dívida.
No entanto, Maleiane con-

siderou recentemente não haver 
colisão entre esta negociação 
com os credores e a decisão, 
porque os títulos que represen-
tam a dívida regem-se também 
por leis internacionais, ao terem 
sido vendidos no mercado de ca-
pitais mundial.

Conciliando a decisão do 
CC e aquilo a que está obriga-
do, “o Estado deve servir como 
ponte”, por um lado “resolvendo 
com os ‘bondholders’ de boa fé” 
a reestruturação da dívida, en-
quanto a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) toma medidas 
para que “as empresas, bancos e 
funcionários envolvidos possam 
ressarcir” os cofres públicos.

“Há activos e a PGR está a 
trabalhar”, acrescentou.

Moçambique “não pode pre-
judicar terceiros”, por causa de 
conduta indevida de agentes do 
Estado ou outros - além de que a 
emissão dos títulos da Ematum 
no mercado de capitais interna-
cional designa a justiça inglesa 
como local para dirimir confli-
tos, sublinhou.

O custo de não reestruturar a 
dívida é continuar sem acesso ao 
mercado de emissão de dívida, 
alertou ainda o ministro, acesso 
de que o país precisa para me-
lhorar sua condição económico-
-financeira.

Se os prazos previstos por 
Adriano Maleiane se concreti-
zarem, com a operação fechada 
a 30 de setembro, Moçambique 
reestruturará os seus ‘eurobon-

ds’ poucos dias antes das elei-
ções gerais, marcadas para 15 de 
outubro.

A falta de pagamento da 
remuneração a quem comprou 
‘eurobonds’ da Ematum faz com 
que Moçambique se encontre 
na categoria de incumprimento 
(‘selectivedefault’) no mercado 
internacional de emissão de dí-
vida.

A Ematum nunca chegou 
a fazer a projetada pesca de 
atum, atividade a coberto da 
qual se endividou: é uma das 
empresas públicas sob inves-
tigação nos EUA e em Mo-
çambique no escândalo de cor-
rupção das dívidas ocultas do 
Estado.

Novas revelações têm sur-
gido e como forma de se pro-
teger face ao que possa vir a ser 
conhecido, o Governo moçam-
bicano vai exigir uma declara-
ção de “boa fé” aos portadores 
de títulos que aceitem o acordo.

Os detalhes estão descritos 
no documento publicado hoje no 
portal do Ministério da Econo-
mia e Finanças de Moçambique, 
na Internet.

Em causa está a reestrutura-
ção de 726,5 milhões de dólares 
de ‘eurobonds’ que venceriam 
em 2023 com uma taxa de juro 
de 10,5%.

O valor da nova emissão 
anunciada na altura é de 900 mi-
lhões de dólares, com maturida-
de a 15 de setembro de 2031 e 
remuneração de 5% nos primei-
ros cinco anos e 9% posterior-
mente.(lusa)

Galp duplica capacidade de armazenamento 
de gás em Moçambique

A Galp vai duplicar, já no 
próximo ano, a capacidade de 
armazenamento de gás em Mo-
çambique e aumentar também 
de forma significativa o arma-
zenamento de combustíveis lí-
quidos, com a conclusão dos tra-
balhos de construção dos novos 
Parques Logísticos da Beira e da 
Matola. Esta aposta da empresa 
representa um investimento de 
138,7 milhões USD e irá contri-
buir para uma maior segurança e 
fiabilidade no abastecimento de 
GPL e combustíveis líquidos em 
Moçambique.

No que diz respeito ao GPL, 
a maior capacidade de armaze-
namento vai permitir aumentar 
significativamente os stocks 

deste produto no país e contri-
buir para a redução dos custos 
no abastecimento, garantindo 
também que a oferta vai acom-
panhar a crescente procura. A 
garantia foi dada por Paulo Va-
rela, CEO da Galp Moçambique, 
na última terça-feira de Agosto, 
durante uma visita do Ministro 
da Economia português, Pedro 
Siza Vieira, ao Terminal Logís-
tico da Matola.

 “O Terminal Logístico em 
construção na Matola irá contri-
buir para potenciar a utilização 
de infra-estruturas portuárias 
e ferroviárias, em benefício do 
país”, explicou Paulo Varela, 
referindo que “a nova base traz 
sobretudo uma maior segurança 

e fiabilidade no abastecimento 
de GPL (gás de garrafa), dupli-
cando a capacidade de recepção 
e armazenagem na zona sul, pas-
sando das actuais 3 mil tonela-
das para as 6 mil”.

As duas novas bases logísti-
cas para recepção, armazenagem 
e expedição de combustíveis lí-
quidos e de GPL, nas cidades 
da Beira e da Matola, vão pos-
sibilitar também um aumento 
da competitividade da Galp no 
mercado nacional e criar con-
dições para abastecer também 
o mercado em países vizinhos, 
alargando a sua área de influên-
cia nesta região de África.

Com estes investimentos, 
que deverão estar concluídos 

no final de 2020, a Galp passa-
rá a contar com quatro parques 
logísticos em Moçambique. A 
empresa gera actualmente 120 
postos de trabalho directos e 
cerca de 2 mil indirectos, nú-
meros que deverão aumentar, no 
próximo ano, para os 150 e 2500, 
respectivamente.

No ano de 2017, o volume 
de negócios da Galp em Moçam-
bique na área de distribuição de 
combustíveis representou 128 
milhões de euros, tendo em 2018 
aumentado para os 163 milhões 
de euros. Um ritmo de cresci-
mento para manter nos próximos 
anos.

A visita realizou-se no con-
texto da FACIM 2019, que de-

correu de 26 de Agosto a 1 de 
Setembro, na qual a Galp marca 
presença com o tema ‘Hoje é um 
bom dia para mudar’.

Presente no país há mais de 
60 anos, desde 2018 que a Galp 
está em todas as províncias de 
Moçambique através dos seus 
62 postos de abastecimento de 
combustível, apresentando-se 
como um dos maiores investido-
res no mercado. Com uma esca-
la global, a empresa considera o 
investimento em infra-estruturas 
essencial para o futuro desenvol-
vimento de Moçambique. En-
volvida no sector do Oil & Gas, 
participa também no consórcio 
que vai extrair e comercializar 
gás natural na bacia do Rovuma.
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Cirurgião amador castrou homem 
que conheceu em site de eunucos

Cadáver não conta 
como passageiro?

Um cirurgião amador de 74 
anos foi detido depois de ter re-
alizado uma castração a um ho-
mem na sua casa, em Sebring, 
Florida. A operação correu mal 
e as autoridades foram chama-
das ao local, porque o paciente 
sofreu uma hemorragia grave.

Num comunicado que sur-
preende pelos trocadilhos e pia-
das relacionadas com testícu-
los, o Departamento do Xerife 
de Highlands County, na Flori-
da, EUA, relata uma chamada 
de emergência “que vai ficar na 
memória”.

Os agentes responderam 
a um pedido de ajuda que se 
revelou pouco habitual. Ao 
chegarem à morada de onde 
tinha sido feito o telefonema, 
os agentes foram recebidos por 
Gary Van Ryswyk, de 74 anos, 

que contou ter realizado uma 
castração a um homem que co-
nheceu num site na “dark web”, 
dedicado a pessoas com um fe-
tiche por eunucos, mas o proce-
dimento correu mal.

Na casa, a polícia encontrou 
um homem deitado na cama 
com uma grave hemorragia, ao 
lado de um recipiente onde es-
tavam os testículos do paciente. 
A vítima foi levada para o hos-
pital local e depois helitrans-
portada para um centro médico 
regional, onde se encontra está-
vel.

Segundo o relato da infor-
mação prestada pelo xerife, o 
quarto estava equipado de for-
ma semelhante a uma sala de 
operações e tinha uma câmara 
para gravar o procedimento. 
Van Ryswyk disse ter experi-

Esquece-se que o microfone está ligado

Noiva sussurra segredo 
embaraçoso no altar

O casamento costuma ser 
um dos dias mais felizes da 
vida de um casal. O subir ao 
altar, o vestido de noiva e os 
elogios entre noivo e noiva cos-
tumam fazer parte de toda esta 
cerimónia.  

Uma noiva viu esse mo-
mento tornar-se embaraçoso ao 
revelar um pormenor privado 
ao noivo e perceber que este 
tinha... o microfone ligado. 

O programa do apresenta-
dor Jimmy Fallon pedia que 
os casais partilhassem no 
Twitter os momentos mais 
embaraçosos do seu casa-
mento. Um casal dos Estados 
Unidos assim o fez e o vídeo 
rapidamente se tornou um su-
cesso nas redes sociais.

A noiva aproximou-se do 

altar e, posteriormente, do 
homem com quem iria casar 
dali a minutos. O noivo, emo-
cionado, sussurra ao ouvido 
da mulher com um sorriso no 
rosto: “estás incrível”.  

A mulher responde des-
ta forma: “acabei de defecar 
antes de subir ao altar”. A 
noiva referia-se ao seu flu-
xo intestinal, no entanto, não 
sabia que o operador de câ-
mara contratado para gravar 
o casamento estava a ouvir 
tudo através do microfone do 
noivo.

“O que se passa conti-
go?”, responde o noivo incré-
dulo alertando-a para a pre-
sença do microfone. Quando 
se apercebeu, a noiva riu-se 
envergonhada. 

O condutor de um car-
ro funerário foi parado pela 
polícia, no Nevada, por con-
duzir numa faixa reservada a 
veículos com grande ocupa-
ção - vias em que só podem 
andar carros com dois ou 
mais ocupantes.

Em vez das desculpas ha-
bituais, o condutor perguntou 
ao polícia se o cadáver não 

contava como passageiro. 
Como o condutor deixou 

o polícia divertido, este aca-
bou por não lhe passar uma 
multa deixando-lhe apenas 
um aviso. 

As autoridades partilha-
ram o insólito no Twitter e 
clarificaram: só contam como 
ocupantes do veículo pessoas 
“vivas e a respirar”. 

Elenco de musical actuou 
para plateia de cães

O elenco do musical “Billy 
Elliot: O Musical” actuou para 
uma plateia de cães, no Canadá. 
O insólito ocorreu na sequência 
do treino dos animais, que se-
rão futuros cães de assistência.

O evento fazia parte de um 
treino que dura dois anos e que 
já levou os cães a jardins zooló-
gicos, metros ou feiras, com o 
objectivo de se ambientarem a 
situações que vão viver com os 
seus donos.

Durante o musical, era es-
perado que os animais perma-

necessem debaixo das cadeiras 
ou junto ao chão, posições que 
devem assumir quando a situa-
ção for real.

A companhia de teatro que 
actuou no festival de Stratford, 
em Ontario, mostrou-se dispo-
nível para receber os animais 
mais vezes.

Os cães estavam extrema-
mente bem comportados. Es-
peramos que se possam juntar 
a nós em anos seguintes”, disse 
Ann Swerdfager, da compa-
nhia, à CNN.

Um vazamento num 
cano causou o derrama-
mento de aproximada-
mente 190 mil litros de 
esgoto nas águas da ci-
dade americana de Hun-
tington, Califórnia, EUA, 
no último fim-de-semana 
(01/09). Conhecida como 
a “cidade do surf”, Hun-
tington agora tem seus 
principais picos amea-
çados devido a possibi-
lidade do vazamento se 
espalhar. Até agora, auto-
ridades conseguiram con-
ter os resíduos na área do 
Porto de Huntington.

Apesar da contenção, 
algumas praias na região 
já foram afectadas. Os 
pontos de Seal Beach e 
Surfside, locais de movi-
mento turístico elevado 
ainda estão abertos, mas 
enquanto a situação não 
se resolve, não é reco-
mendável o banho nessas 
praias.

Em 2018, diversos va-
zamentos de esgoto foram 
registados em Huntington 
Harbor e o problema de 
despejo se mostra recor-
rente. Outro factor que 
prejudica o meio ambien-
te no local e a qualidade 
das águas e a Estação de 
Armas Navais dos EUA 
que afecta a qualidade 
das águas do rio San Ga-
briel e de Long Beach.

ência a realizar castrações em 
animais e que, há alguns anos, 
tinha realizado uma operação 
semelhante num homem, mas 
que, na altura, também tinha 
corrido mal. Afirmou também 
ter removido um dos seus tes-
tículos.

O médico amador foi detido 
e acusado de praticar medicina 
sem licença, causando ferimen-
tos graves, e encontra-se preso. 
Poderá ser liberto sob o paga-
mento de 250 mil dólares (cer-
ca de 225 mil euros).

“Surf city” na Califórnia 

Cano explode e 
derrama 190 mil 
litros de esgoto 
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Leman Pinto em tempo de balanço e de aniversário

Concerto musical sem igual 
o trompetista moçambicano, leman pinto, dividiu o palco 

na última sexta-feira em Maputo com alguns artistas de re-
nome para celebrar o seu aniversário natalício e os quarenta 
anos de carreira profissional. 

O e s p e c t á c u l o 
musical decor-
reu no espaço 
da Associação 
dos Músicos e 

contou a participação de Chico 
António, Félix, Paulo China e 
Bob Lee, acompanhados pela 
banda residente Five Fingers. 

Sobre a festa musical, Le-
man explicou que a escolha 
dos artistas acima referidos foi 
na tentativa de trazer a super-
fície as duas gerações e fazer 
perceber as gerações vindou-
ras que é possível a união entre 
a velha e a nova geração.

 “Achei melhor fazer uma 
mistura de diferentes gerações. 
Eu convidei o Chico António, 
porque é um músico excelente 
que cresceu comigo na Missão 
de São José de Lhanguene, e 
ele é quem me ensinou certas 
coisas como, por exemplo, to-
car trompete, quando começa-
mos numa banda católica com 
8 anos de idade. Paulo China, 
o músico de cartaz, pertence a 

outra geração, e eu admiro a 
música dele e a forma como 
canta e encanta aos moçam-
bicanos. Ele luta para manter 
os ideais da nossa cultura, ele 
não toca música estrangeira e 
é um excelente compositor. Eu 
sou admirador da música que 
ele faz. E o Bob Lee consegue 
cativar as pessoas através da 
música, é um músico que se 
enquadra também muito bem” 
explicou Leman. 

Foi um concerto que teve 
a duração de três horas reche-
adas de variedades de estilos 
musicais com um público sig-
nificativo com quem foi feita a 
festa. 

Leman diz que a escolha 
da Associação dos Músicos 
Moçambicanos para comemo-
rar o seu aniversário natalício 
e os quarenta anos de carreira 
tem um significado específico, 
“porque durante estas décadas 
todas nós não tínhamos aqui-
lo que temos hoje. Temos um 
espaço, uma aparelhagem, um 

ambiente de convívio para 
todos e também para chamar 
atenção das pessoas de que se 
trata de um centro cultural que 
acolhe várias camadas. É por 
aí, porque sou músico, essa 
é minha casa e sou um dos 
membros fundadores” disse.

De lembrar que Pinto re-
presenta uma geração de mú-
sicos moçambicanos que ini-
ciaram sua carreira há 40 anos, 
uma geração rica que também 
aproveitou do contexto dos 
primeiros anos da indepen-
dência nos quais havia 
uma aposta firme na 
promoção da cultura.

Leman promete 
mais trabalho, mas 
pede apoio para quem 
de direito para conti-
nuar as gravações dos discos e 
de seguida lança um grito de 
socorro para dizer “estamos 
perante numa sociedade que 
dá oportunidades a uns e não 
dá aos outros, porque os artis-
tas que aparecem são sempre 
os mesmos. Quando tu vês 
concertos sempre são os mes-
mos artistas. Nós temos que 
arranjar uma outra maneira de 
programar os artistas nacio-

nais em relação a con-
certos de estran-
geiros que 
v ê m 
a q u i 
e m 

detrimento de artistas nacio-
nais que não têm nome, mas 
que têm talento. Eu gostaria 
que criássemos um festival 
nacional de música ligeira mo-
çambicana. Nós não explora-
mos o nosso talento como país 
em termos culturais” desaba-
fou o músico”. 

Leman Pinto apela a juven-
tude para se concentrar mais 
na parte cultural moçambica-

na e não na parte cultural dos 
outros. “Por exemplo, se você 
diz a um moçambicano, vai a 
um festival de música a tocar 
rock vai dizer que não, isto 
não é música de Moçambique. 
Se tu tocas uma Marrabenta, 
uma Maquaiela, um Chigubo, 
tu te vais identificar com aqui-
lo que é o teu país, aquilo que 
é o teu povo”, finalizou. 

Alberto Mazanga
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Dez artistas moçambicanos pintam 
pela paz às ruas de Maputo

CIN convida pintores a ce-
lebrar a paz através de uma ga-
leria de arte ao ar livre. Quadros 
pintados em outdoors, nos dias 
26 e 27 de Agosto, estarão em 
exibição durante um mês em vá-
rios pontos da capital.

 “CIN pinta pela paz” é o 
mote para uma acção que prome-
te pintar Maputo e encher as ruas 
da capital com as cores da paz e 
do talento moçambicano.

O desafio foi feito pelas Tin-

tas CIN que, em colaboração 
com a agência de comunica-
ção GROW, que convidou 10 
artistas moçambicanos a pintar 
10 quadros em 10 outdoors lo-
calizados em diversos pontos da 
cidade.

Os artistas pintaram os seus 
quadros ao vivo durante os dias 
26 e 27 de Agosto, estando pre-
visto que as telas estejam em exi-
bição nos outdoors até dia 25 de 
Setembro, transformando Mapu-

to numa galeria de arte ao ar livre 
durante cerca de um mês.

A acção é apadrinhada pelo 
consagrado pintor moçambicano 
Celestino Mudaulane, que está a 
realizar a selecção, coordenação 
e direcção artística da exposição.

Fazem parte desta acção os 
pintores Leodino Langa, Gu-
matsy, Orquídeo Marrengula, 
Bernardo Jamisse, Fiel, Djive, 
Jamal, Carmen, Saranga e Bias.

As telas foram pintadas com 

tintas e cores da CIN e estarão à 
venda durante o tempo de exi-
bição, podendo ser compradas 
directamente aos artistas. Os 
contactos dos artistas estão vi-
síveis nos próprios outdoors.

Para Celestino Mudaulane, 
director artístico da exposição, 
“esta é uma oportunidade única 
de levar a arte e o talento mo-
çambicano a todos os cidadãos 
de Maputo convidando o País 
inteiro a unir-se por um bem 

tão colorido como é a Paz”.
De acordo com José Sou-

za Soares, Director Comercial 
das Tintas CIN Moçambique, 
esta acção contribui para a 
criação de uma atmosfera ar-
tística e colorida, “valorizando 
o talento dos artistas locais e 
enchendo as ruas da capital 
com as cores da paz, envol-
vendo toda a comunidade num 
projecto que passa, desta for-
ma, a ser de todos!”

Termina a Exposição Fotográfica “IDAI” 

Uma mostra que ajudou a repensar a vida

Termina amanhã, sexta-
-feira, na associação para o de-
senvolvimento cultural, Kulun-
gwana, nos Caminhos de Ferro 
de Moçambique-CFM.

A exposição colectiva de 
fotografia intitulada “IDAI”, 
que durou duas semanas, deve 
seguir nos próximos dias para 
a cidade Beira, o epicentro dos 
acontecimentos.

Trata-se de vinte e uma 
fotografias, correspondentes a 
três fotógrafos profissionais, 
nomeadamente Hamilton Ne-
ves, Emídio Jozine e Micas 
Mondlane, que percorreram o 
rio Save para documentar a tra-
gédia provocada pelo ciclone 
“IDAI”.

João Costa, o curador da 
exposição, explicou que, atra-
vés da fotografia, pretende-se 
descrever a realidade vivida na 
cidade da Beira, aos que não 
viveram o drama em primeira 
mão, e mostrar o trabalho do 
fotógrafo, a sua visão, a ma-

neira de interpretar a realidade. 
“Fizemos um apelo aos fotó-
grafos para prepararmos uma 
exposição sobre a tragédia de 
IDAI. A ideia era fazermos 
uma exposição fotográfica em 
que os profissionais da fotogra-
fia mostrassem a sua criativida-
de perante o fenómeno”, disse 
o curador.

Na qualidade de curador, 
João Costa disse ao Jornal 
“Zambeze”, que a exposição é 
o olhar da realidade pelo fotó-
grafo, de forma a trazer o sen-
tido artístico da imagem foto-
gráfica.

Hamilton Neves é um dos 
participantes desta exposição 
fotográfica “IDAI”, com dez 
fotografias, apresentou o seu 
sentimento como moçambica-
no, tendo dito que “não tinha 
como ficar de fora nesta des-
graça que abalou o país e me-
xeu com o mundo e, como pro-
fissional de fotografia, tinha de 
documentar o momento para 

a memória de outros, sobre o 
ciclone “IDAI”…quero fazer 
perceber a dor dos outros que 
também é nossa”, desabafou 
Neves.

Neves considera que as 
suas fotografias examinam 
questões sociais e contemporâ-
neas, através das técnicas nar-
rativas e documentário. 

Emídio Jozine, outro dos 
participantes desta exposição, 
com seis fotografias, disse a 
nossa equipa de reportagem 
que, no momento da captura 
das imagens, centrou-se nos 
gritos de socorro dos beirenses, 
no segundo dia da ocorrência 
dos factos, quando as casas ain-
da estavam submersas da fúria 
das águas.“A minha mensagem 
serve para incentivar na refle-

xão profunda sobre as mudan-

ças climáticas”
Por outro lado, o fotógrafo 

cineasta, Micas Mondlane, que 
participa nesta exposição foto-
gráfica com o título “IDAI”com 
cincos fotografias, diz que foi 
um desafio fotografar a desgra-
ça dos outros. “Foi complica-
do tirar imagens de casas dos 
outros sem tecto, pessoas sem 
comida e sem uma luz no fundo 
de túnel, algumas vezes mortes 
e criança envolvidas no meio…
foi terrível para mim que vinha 
de Maputo. Esta é uma exposi-
ção fotográfica colectiva intitu-
lada “IDAI”, patente no espaço 
da associação para o desenvol-
vimento cultural, Kulungwa-
na nos Caminhos de Ferro de 
Moçambique-CFM, e termina 
amanhã sexta-feira, devendo 
seguir nos próximos dias para 
a cidade Beira, província de 
Sofala, onde será exibida pela 
segunda vez.

Alberto Mazanga 
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Peça teatral IDAI 

apresentada em Portugal
Depois da digressão efectu-

ada país adentro, a peça teatral 
“marcas do IDAI” segue para 
Portugal, onde vai ser exibida 
nas salas de teatro e cinema da-
quele país europeu.

“Marcas do IDAI” retrata 
o drama vivido pela população 
da província de Sofala e em 
particular, na cidade da Beira, 
aquando da passagem do ciclo-
ne naquela parcela do país. “A 
peça reflecte a tragédia vivida 
em Sofala, com visibilidade na 
cidade da Beira”.

A ideia da encenação desta 
peça teatral surge na sequên-
cia da fusão de cinco actores, 
provenientes de dois grupos: 
Haya-Haya (composto por Lú-
cio Chiteve e Carmen Custu-
mes, conhecida por Kalane) e 
Chamuarianga (composto por 
Apingar, Chefe Gaf e Mbuya-
Lu).

Lúcio Chiteve, um dos re-
presentantes do grupo, expli-
cou que a iniciativa surgiu do 
facto de se ter constatado que 
houve negligência, arrogância, 
por parte da população face ao 
alerta das autoridades compe-
tentes, para a tomada das medi-

das de precaução durante a pas-
sagem do ciclone IDAI. “Como 
actores não podíamos ficar in-
diferentes àquilo que aconteceu 
nesta cidade e nós somos as ví-
timas. A única forma de contar 
a história é através da escrita, 
porque as mudanças climáti-
cas vão continuar a ameaçar o 
país e a população tem de saber 
ouvir e acatar os alertas”, expli-
cou Chiteve.

Chiteve, que falava em Ma-
puto depois da exibição da peça 
no Centro Cultural da Univer-
sidade Eduardo Mondlane, 
assegurou-nos que o objectivo 
fundamental é consciencializar 
as pessoas sobre a necessidade 
de cumprir as medidas emitidas 
pelas autoridades competentes.

“As marcas do IDAI” é uma 
peça escrita, contada e encena-
da por actores vítimas do ciclo-
ne e tem a duração de aproxi-
madamente cem minutos, cujo 
tema está relacionado com as 
sequelas deixadas pelo fenó-
meno trágico no passado dia 14 
de Março do ano em curso. A 
cidade de Maputo foi a quarta 
província a acolher a exibição 
desta peça, depois de Sofala. 

Nelson Quartel e a divulgação 
cultural sem quartel…

Não há dúvidas. Trata-se 
de um homem forjado na are-
na cultural. De 36 anos, mem-
bro da Defesa e Segurança, 
residente na Moamba, Quartel 
dedica-se a prática de activida-
des culturais, tais como teatro, 
poesia, canto e dança. Bacharel 
em Administração Pública no 
Instituto de Formação, Investi-
gação e Ciência (ISFIC).

 Ele conta que começou a 
praticar actividades culturais 
no ambiente escolar e, desde 
petiz, o espírito cultural já vi-
via nele. Em 2001-2002, traba-
lhou na cooperação italiana, no 
ámbito da propaganda do HIV 
e nessa altura ele se encontra-
va na Beira. Depois teve que 
cumprir o serviço Militar Obri-
gatório. Em 2006, participou 
numa Maratona de Teatro, em 
que foi campeão Nacional, de-
pois disso, representou o teatro 
em vários pontos da Cidade de 
Maputo, bem como em alguns 
distritos das outras províncias. 
Participou no reality Show 
“Dança das Estrelas”, como 
dramaturgo, exibido no Canal 
TV Sucesso.

A cultura é um sonho, uma 
paixão, um amor, ja vem no 
sangue, diz: “Quando estou 
no palco a representar, estou 
no meu mundo, estou fazendo 
o que mais gosto, não impor-
ta mais nada, apenas a arte, e 
sem cultura a minha vida não 
faz sentido”. Pelo seu vasto 
conhecimento, talento e experi-
ência na área cultural, Quartel 
foi eleito Presidente do grupo 

Cultural no ISFIC. Assume que 
já produziu vários eventos cul-
turais, um deles foi um Sarau, 
que teve como objectivo a sen-
sibilização dos jovens para a 
valorização da cultura moçam-
bicana. No seu palmarés consta 
o registo de uma associação te-
atral no Boletim da República, 
denominada “Associação Tea-
tral Nhaca Tendewa”.

Silvino Miranda

Parabéns Aniano!
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Meninos e meni-
nas, rapazes e ra-
parigas, velhos e 
velhas. Às vezes, 
calados dizemos 
mais do que fa-
lando. É o caso 

das imagens que 
se seguem. Ima-
gens que falam 
por si. De todas 
elas,  uma fala 
mais alto. Refe-
rimo-nos a foto 

da Fárida, secre-
tária da Fundação 
Sidat, que exibe o 
jornal Zambeze. 
A particularida-
de? O acompa-
nhante é figura de 

proa na arena da 
poesia, mas tem 
andado desapa-
recido. Alguém 
saberá do para-
deiro desta estre-
la sem estrelato? 

O seu nome, um 
dia virá à baila, 
por ora interessa 
a sua imagem. 
Cadê o poeta? O 
resto é paisagem. 
Oremos!

Oremos, irmãos!


